
. O PP tenta frear os nacionalismos cunha nova 
reglamentación do ensino de histórla 
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Mario L. Rico: A recuperación dé Massó freada polos 
empresários-pantasma patrocinados polo Xunta 
------13~-----

A liberalización .de prezos ameaza 
ao libro galega 

"Xa non é utópico · 
pensar nunha 

maioria absoluta do 
BNG" 

--9---

Unha descendente .de galegos e nai dun 
desaparecido lidera a oposición arxentina GAUCIJ\, __/ 
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Vázquez négase a mudar de política e só trocará persoas 

As eleicións amplian a ·crise do PSdG·PSOE 
Francisco Vázquez dá por pechada a crise do PSdG-PSOE despois dunha reunión de once horas do 
Comité Nacional. Repítese a mesma estratéxia de anteriores comícios autonómicos. Tamén se re
collen o~ mesmos argumentos para explicar o descenso eleitoral e se apontan idénticas solucións, 
nunca postas en práctica: "ternos aprendida a lección, galeguismo e contacto coa realidade social". 

Estoupou a burbulla 

En 1970, o 90% do cap ital dispoñíbel no mundo era destinado ao 
comércio e a inve timentos a longo prazo e un 10% á espe~u la
ción. Na presente década esa proporción invertiuse, po lo que non 
s n de extrañar caídas da bolsa como a de 1987 e a que ven de u
ceder cstcs dias. O crecemcnto da economia vai agora a mctade de 
velocidade que hai vinte anos. Babeo crecernento e baixa inflación 
é a fórmula que os especuladores financeiros necesitan para mover, 
con benefícios e nun só clia, máis capital que o orzamento de moi-
tos estados. · 

O capital especulativo, libre de toda regulación, non está hoxe am
parado pola capacidade prndutiva dos paises. A bolsa non constitue 
nengun termómetro económico senón w1ha burbulla fundamenta
da na pantasia dos investidores ávidos de gañáncia. Cando a con
fianza se derrumba o realismo, é dicer a caída, vol ve a conmocionar 
os parqués.• 

·• 

· .., ese cargo -0 conce
llei ro qo BNG Gabi
no Fa~íñas. (PQ.x. 5) . 

Emigrantes do Uruguai 
votaron na sede do 

Partido Popular 
IPáx.4) 

Sindicatos e empresa 
mobilizaranse xuntos 

de novo contra a-cuota 
do leite 

(Páx. 12) 

A loita contra o lume >· 

convírtese nun negócio 
que nece~ita incéndios 

para sobrevivir 
(Páx. 10) 

Fragatas que Fraga 
p~ornetera para Ferrol 
constrúense en Cadiz 

!Páx. 13) 
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P PSdG-PSOE reite.r'a por teneira vez, des~is dunhas eleicións, a necesidade de galeguizarse, pero non existe acordo sobre o significado deste termo A. PANARO 

Vázquez afirma que non ~stá disposto a mudar de liña política 

A auséncia dunha alternativa 
frustra os cámbios no PSOE 

-e>- A. EIRÉ - P. CASTRO 

Francisco Vázquez non está disposto a mudar a 
liña política do PSOE. Os resultados eleitorais 
serian, -segundo el, froito de erras estratéxicos 
coxunturais. A auséncia, de momento, dunha al-

ternativa para a secretaria xeral, permítelle se
guir liderando o proxecto, ainda que Vázquez es
tá disposto a inmolar a alguns dos seus máis di
rectos colaboradores, Abel Caballero entre eles. 

n 1993, despois da derrota elei-
1oral do PSdG-PSOE, o seu se
cretáriq xeral e candidato á pre
sidéncia da Xunta, Sánchez Pre
sed o, foi ratificado no cárrego 
polo Comité Nacional dando por 
pechada a crise despois de facer 
unha autocrítica e analisar as . 

-causas do "fracaso eleitoral". A 
loita interna continuara co.n todo 
oito meses e, lago, despois de 
tres -anos de confrontación, pe
chouse en falso nun cong~eso 
extraordinário. No mesmb, cele
brado' ainda_ o pasado mes de 
Xaneiro ria Coruña e no que se 
aproveitou para proclamar a 
Abel Caballero como candidato, 
tamén se furtou o debate ideoló- ' 
xico. A direción socialista teimou 
en apresentarse ca maior respal
do posíbel en Madrid, pero as 
listas eleitorais voltaron a levan
tar a bustilla e a abrir a ferida. 

A diferéncia que existe entre o 
PSdG-PSOE actual e o de hai 
catro e oito anos é a de que hoxe 
está instalada na direción a úni.c-a 
persoa, Francisco Vázquez, qu,e 
ten eapacidade para liderar a un 
sector maioritário do partido. 
Vázquez apoiou a Presedo e, 

- j. 

ambos, . non só torpedearon o 
Governo tripartito, senón que pu
xeron ao betanceiro como candi
dato, despois de conseguir Laxe 
os millares resultados na história 
do partido en Gal iza. -Cando Pre
sedo optou por unha liña própria 
e se enfrontou a Vázquez, este 
toi quen de des-
banca lo e de 

posibilitando a construción dunha 
nova corrente maioritária dentro 
do partido. Daquelas, Ceferino Dí
az, co seu apoio a Vázquez, ra
chou as pontes que tiña tendidas . 
con Miguel Barros e Gafo Soen
gas. Estes sectores, que propug
naban unha maior galeguización 

do partido -ain
da que en gra

asuJ11ir de novo 
a secretaria xe
neral, propug
nando a "gare-
g u ización real 
do partido" e o . 
"non estar supe
ditados sempre 
ao que diga Ma
drid". 

Os enfrontamerito~ 
do Congreso de 

dos diferentes
e unha tnaior 
autonomía da 
qrganización 
fronte ·a Madrid, 
foron primei
ramente enguli
dos polo vaz
quísmo, disgre
gados e, lago, 

As soflamas son 
idénticas agora. 
A diferéncia rqdi-

Ou rense fan agora 
imposíbel a 
unidade contra 
'jáz_g~uez un a un lenta

mente sacrifica
dos. · 

ca en que, na_, actualidade,-,,.non 
existe unha vérdadeira,. alternativa 
interna a Vázf¡uez. Por isb el e 
Caballero se negan a dimitir, pe
den que se apresente un novo 
proxeto ¡e as persoas para lidéra
lo. Perb as feridas abertas no 
PSOE despois do congreso de 
Ourens~ seguen sen pechar, im-

_Aquel resábio fai case imposíbel 
agora a unidade de acción, so
bre todo porque este sector ca
rece- do poder que tiña ·daqueLa 
no partido. As persoas emerxen
tes, que controlan parte da mili
táncia, como Xaquín Gago e Pa
chí Alvarez, alcalde de Vilagarcia 
e O Carballiño, respeitivamente, 

Pérez Touriño, ou mesmo Antó
nio Troitiño, que lidera a princi
pal agrupación ourensana, ou 
calquer dos ex parlamentários 
caidos todos en desgrácia e cul
pabilizados publicamente dos re
sultados, como Ventoso Mariño, 
Tuco Cerviño, Taboada etc, nen
gún ten a capacidade de lideraz
go suficiente para enfrontarse a 
Vázquez. Carlos Príncipe, pala 
sua banda, prefire agardar a que 
os demáis fagan o traballo suxo 
de enfrontamente e, lago, pro
pugnarse como a alternativa de 
consenso. Mentres tanto, confór
mase con asegurar a cabeceira 
de lista en Vigo nas próximas 
municipais, segundo pactou con 
Vázquez no último congreso. 

Paralelam~nte comezan a rexur
dir persoa~ como o ex alcalde de 
Vigo, ·Manuel Soto, que tenfa vol
tar' á política, peregrinan.do palas 
agrupacións á percura de apoios 
e chqmando ás portas doutros ex 
dirixentes para agruparse. Ta
mén tentou desembarcar, apoia
do por un sector de Madrid, Enri
que Curie!, pero, despois dun co
mezo moi forte, emprendeo a re-

- Pasa á páxina seguinte 
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veó da páxina anterior 

tirada aos seus cuarteis de inver
no, que non son outros que as 
oficinas dunha equipa de estu
dos que traballa para a OTAN. 
Vázquez Fouz fai a guerra por 
Arousa e Rodríguez Pardo tenta 
reagrupar a algúns galeguistas, · 
mentres Cauce Pereiro, no Fe
rrol, tamén se mostra crítico. 

Pero o único que poderá, des
pois duns meses, estar en con
dici óns de desputarlle a Váz
quez o liderazgo é Xerardo Es
té vez. Mais Estévez, un dos 
poucos que mesmo se atreve a. 
facer publicamente crítica ideo
lóxica da liña Vázquez, non ten 
apuro. Apoiado por Ceferino Dí
az, é capaz de agardar a que 
cheguen as municipais para 
emprender a acometida final. 
De momento permanece na eta
pa da acumulación de forzas e 
de consenso da sua liña políti
ca. Liña que saiu amplamente 
derro1ada no último congreso. 

Abraiados con Abel 

Se unha boa parte dos críticos 
do PSOE estaban abraiados du
rante a campaña eleitoral cando 
Abel Caballero repetía teimuda
mente que ia gañar, agora non 
saen da sua perplexidade. O ex 
candidato socialista á Xu nta, 
nunha atitude que moitos cali
fican de "visionária", afirma que 
el, de portavoz parlamentar, é ca
paz en catro anos de darlle a vol
ta á situación, como fixo Beiras. 

Na autocrítica realizada, tampou
co se poñen de acordo. Ainda 
que aparentan dicer case o mes
mo, as palabras esconden un 
doble significado. Desde o come
zo da autonomía, cando Alfonso 
Guerra ameazou a Ceferino Díaz 
con lapidar a corrente galeguista, 
e cumpriu , e cando Francisco 
Vázquez se enfronta ao partido 
pala capitalidade da Coruña, e 
perde, derrota eleitoral tras de
rrota eleitoral, congreso tras con
greso, no PSOE sempre poñen a 
mesma cantilena nos debates: é 
necesário galeguizarse. O que 
nunca chegan é a debater o que 
uns e outros entanden por gale
guizarse. A palabra queda nos 
papeis e trasmítise como inten
ción á opinión pública. Tamén fa
lan de máis contacto coa socie
dade e de levar os problemas 
dos cidadáns ao Parlamento. 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Na actualidade non existe unha alternativa a Vázquez. 

Xerardo Estéve.z afirma que "é di
fícil crer nas conversións. Se vol
ve haber desconsideracións coa 
língua a coa cultura, se a práctica 
de localismos trasnoitados supón 
a ruptura do conceito de país ou 
se Galiza volta a ser laboratório 
de ensaios políticos, emitirei co
mo até de agora unha opinión crí
tica e pública". Mentres tanto Váz
quez vai pactando con aqueles 
descontentos que 
teñen poder real 

Membros deste sector pergún
tan~e se é posíbel unha política 
de poñerse ao carón dos cida
dáns, por exemplo~ carído estes 
están enfrontados con Fenosa, 
como é o caso de vários dos 
conflitos sociais existentes. 

Secadra é por isa que o PSOE 
perde pouco a pouco o seu es
pácio político. Antes decían que 

todos os males 
proviñan de de

nas bases, sacrifi- . 
cando a quen ~re- e b 11 f' 
cise, como en Ou- a a ero a irma 

fender aquí o la
bor do Governo 
centr-al, agora_ 
consideran que 
poden ser debi.- . 
dos a que faltou 
o "paraugas de 
Madrid'\ segundo 
afirma por exem
pl o :-0.7 ex-conse
lleiro e actual di
rector de El Pro
greso Fernando 
Salgado : Pode 

rense. 

Estáse a artellar 
tamén unha pe
quena corrente in
terna , integrada 
por alguns al~al
des e concelleiros 
de municípios ru
rais, que teñen o 
debate máis 
avanzado. O que 

qu_e, como 
portavoz 
parlamentar, é 
capaz en catro 
anos de darlle a 
volta á situación 

se perguntan es-
tes cárregos, alguns procedentes 
do nacionalismo, é se "en verda
de o PSOE, na actualidade, po
de ser galeguista e defender os 
intereses de Galiza". Como 
exemplos poñen "a negociación 
coa UE, o apoio á cuota láctea, 
que agora censuran, os conflitos 
pesqueiros, a reconversión na
val , o peche de empresas, o re
traso nas comunicacións, o 
apoio ao Plano Sogama ... " Al
guns deles estudan a entraqa no 
BNG, dado que "o descenso do 
PSOE non é debido á campaña 
eleitoral , senón á política que vi
ñemos realizando desde 1982". 

. ser que o drama 
do PSOE consis

ta "en que comezamos a pres
cindir no partido de todos aque
les que se molestan en pensar e . 
agora queremos abrir un debate 
entre descerebrados", como es
crebiu recentemente Miguel Ba
rros. En todo caso, desde Ma
drid as causas están claras. Se
gundo afirmou Pérez Rubalcaba 
despois da reunión da Executiva 
Federal , os resultados das elei
cións galegas deb$mnse a des
putas internas e a solución non 
pasa por unha maior galeguiza
ción do partido. Francisco Váz
quez insistiu na receita: "lealda
de e -disciplina".• 
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··críticas· 
·esclarecedoras 
A_irííportáncia dos resultados eleitorais SOQarda as análises que 
deles podan facer os partidos protagonistas, os te.óricos e, 
mesmo', a dimensión dos prqprios número~. A cidadanía 
interprétaos ao seu xeito e a o seu gosto. E esta percepción, ao 
fin e ao cabo, a que lle concede un verdadeiro valor social, a 
que permite os profundós cámbios políticos e, mesmo, 
estruturais dunha nación. 

Partido Popular e Parti9o Socialista Obrero Español tentaron 
lanzar a mensaxe coincidente de que o 19-0 "aquí non pasou 
nada", en palabras do próprio Fraga lribarne. A suba do Bloque 
Nacionalista Galego quedaría reducida a un trasvase de votos 
na esquerda, espida de calquer compoñente nacionalista. Esta 
versión esquece; ao tempo, que se trata dunha tendéncia 
continuada á alza, despois de que o golpe de estado do 23-F 
abrigara ao nacionaHsmo galega a adaptarse á nova situación 
(xa non ia haber ruptura democrática) ou a desaparecer como 
moitos g~upos estatais da esquerda._ 

As mensaxes predominantes seguen situando ao nacionalismo 
na "marxinalidade'', negándolle toda capacidade de liderazgo -
nacional, pero contrastan lago con outras posturas, expostas 
.polas mesmas p~rsoas. Fraga lribarne por exemplo, despois de 
negarlle ao BNG o carácter nacionalista, láiase preocúpado 
pala incidéncia do seu ascenso na política estatal. Apreci~ción 
na que coincide ca líder do PSdG, Francisco Vázquez, -
interpretando ambos a política galega en clave de _estado. 

Son estes medos e estes anatemas os que, precisamente, non 
só validan as análises realizadas históricamente polo 
nacionalismo e refrendadas polo BNG nos últimos anos (a 
necesidade de forzas próprias que defendan a Galiza, mesmo 
en Madrid) senón as que confirman non só o voto daquelep que 
confiaron no nacionalismo, senón tamén dos que, sen ser 
sufraguistas do BNG, acolleron con ledícia estes resultados. 
Son precisamente estas persoas co seu relouco as que lle 
confiren un carácter máis nacional a alternativa frentista . 

Tanto é así que os contínuos ataques que o nacionalismo 
galega recibe desde Madrid, as chamadas a marxinalo e os 
acordos subterráneos entre as cúpulas do PSOE e PP para 
buscar unha fórmula que deslixitime o pacto constitucional 

. agora que se van ver na abriga de o cumprir en toda a sua 
.dimensión, (até de agora Galiza estivo marxinada como 
nacionalidade hi~tórica) estas agresións, ·decimos, son 
percibidas como próprias pola maioria da cidadania. Ao mesmo 
tempo constituen o mellar exemplo da necesidade de contar 
cunha forza política de seu que defenda os intereses de Galiza 
sen outras hipotecas. A sua potencialidade estará -vese 
agora mellar- en relación directa co apoio social que acade o 
nacionalismo. Esta é a percepción, cada vez máis xeralizada 
dos galegas, a que lle confire aos resultados do BNG a sua 
dimensión real, máis alá dos 1-8 escanos e dos catrocentos mil 
votantes.+ 

ANOSA TERRA 

A clave da hexemonia nacionalista estaría no crecemento organizativo 

O BNG considera que xa noñ necesita ao PSOE para governar 
"A tendéncia aponta a convertir 
o BNG en forza hexemónica 
para o 2001, de modo que xa 
non necesitaríamos acordes co 
PSOE". É unhas das condu
sións feítas públicas polo Con
sell o Nacional do BNG que 
analisou os resultados eleito
rais . Esta organización xulga 
tamén que "a sociedade galega 
outórgalle cada vez un maior 
apoio ao nacionalismo'', o que 
explicaría o aumento de sufrá
xios. 

As eleicións municipais e máis 
, as europeas coincidiran, previ

sibelmente , o 13- de Xuño de 
1999, segundo pudo saber A 
Nosa Terra. Para daquelas , o 
BNG pretende ter· reforzada a 
sua e.strutura organizptiva, con 
implantación en todos os con
cellos, dado. que .un dos obxeti
vos da frente e apresentar can-

didaturas en toda Galiza. Os 
nacionalistas decidiron tamén 
pór en marcha actividades "que
f avorezan o mantenimento do 
diálogo coa sociedade para 
trasladar alternativas que per
mitan que a introdución social 
do nacionalismo se reforce e 
marche ao mesmo ritmo que o 
naso espácio eleitoral", tal e co
mo afirma o responsábel de or
ganización, Francisco García. 
Para logralo, o BNG tentará 
ampliar a introdución nos movi
mentos sociais e conseguir que 
o grupo parlamentar incremen
te o seu contacto coa organiza
ción. 

O BNG constituirá ademais un 
Governo na sombra _ do que 
formarán parte os coordenado
res das comisións sectoriais, 
algunhas xa constituidas de 
xeito estábel desde hai anos, 

~, - . -, /. ' ~ n4iÍ 
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outras formadas para elaborar 
o programa de governo. Os na
cionalistas pretenden seguir a 
contar coa maior:ia das persoas 
que traballaron na elaboración 

do programa e que sexan es
tas comisións as' que "debullen 
os contidos do programa con
vertíndoos en iniciativas de ca
rácter institucional , veiculiza
das no parlamento galega e no 
congreso e vencelladas a to~ 
das as comarcas", en palabras 
de Encarna Otero. Xosé Ma
nuel Beiras actuar_ia comó prfl
sidente, coordenador desta 
equipa ,- delegando funcións 
nos distintos v.oceiros parla
mentários e intervindo nos te
mas de mai.or relevo. 

O situarse como segunda for
za parlamentar ábrelle novas 
opcións de actuación no Hó
rreo aos nacionalistas. Tal é o 
caso da posibilicfade de de
mandar a comparecéncia do 
presidente, o ocupar a segun
da vicepresidéncia da Cáma
ra, na persoa de Bautista Al-

varez , e tamén a vicepresidén
cia das distintas com isións, 
nas que antes ·non tiña pre
séncia. O grupo parlamentar 
apresentará o seu organigra
ma e proposta de traballo no 
momento en -que os distintos 
membros tomén posesións do -
seus cárregos. 

O BNG considera que ten dous 
retos prioritários: a defensa da 
língua e cultura galega e a ne
cesidade de democratizar o 
país ao tempo que se lle de
volve a ética a acción política. 
En liña con esta dinámica, os 
nacionalistas elaboraran pro
postas para "rachar coa diná
mica do PP en dete;minados 
méios públicos" e tamén "inte
grar medidas reguladoras que 
impidan o voto cautivo sobre 
todo na emigración e en certas 
zonas rurais". • 
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4 GAllZA 
A Xunta Eleitoral 'dáGoruña rexeita o recurso ,do BNG por irregularidades no voto emigrante 

'O ~p 'PcltentOU o .. voto Con dirección asistida', di Alfredo Suárez Canal 
'*P.C. . ~-

Un grupo de emigrantes che
ga a Galiza en vi~xe subven
cionada en periodo eleitoral. 
Ao baixar do avión aseguran 
que veñen votar pola "Xunta". 
O Secretário Xeral para as-Re-
lacións. coas Comunidades . 
Galegas fai campaña na Amé
rica do Sul acompañado .por 
Vítor Vázquez Portomeñe e o 
PP fai · un ~hamad_o aos gal.e
gos. no Uruguai animándoos-a, · 
que acudan a votar á sede do 
partido. Os votos chegan 
acompaña_dos con agradec_i
mentos ao "señor Presidente" 
e solicitudes de axuda. Hai 
quen vota por triplicado e moi
tos sobres só triaen o remite. 
como identificación. Das elei
cións xerais {ano 96) ás auto
nómicas {ano 97), o número 
de residentes ausentes· censa
dos na província da Coruña 
pasou de 56.200 eleitores a 
91.719. Quen decide a inscrip• 
ción no· censo dos emigrantes · 
é a Administración central, 
agora controlada polo PP. 

"Todos os dados indican que 
cos votos dos residente.s ausen
tes, o PP tiña preparado un pu
cheirazo por se non lle saian as 
cousas ben no interior. Non lle 

. fixo falta, pero tiña preparado un 
pucheirazo en toda regra", ase
gura o deputado re-eleito do 
BNG, Alfredo· Suárez Canal. "Se 
a ONU enviara observadores 
para control.ar o procedimento 
de votación terian concluido que · 
non existen garantías democrá
ticas para o exercício do voto, 
para o secreto do mesmo e para 
emitilo en liberdade", engade. 

Diante das irregularidades ob
servadas no proceso de recento 
dos votos de residentes -ausen
tes, o BNG deciqiu apresentar, 
o pasado venres 24 de_Outubro, 
un recurso diante da Xunta Elei
toral Provincial da Coruña, por~ 
que ao entender do interventor . 
da frente nacionali.sta, Frañcisco 
García, 1'0 cómputo realizado no 
escrutínio non oferece as garan- < 

tías exixidas. pola administra
ción". Ao dia seguinte, recibía o 
anúnico de que se desestimaba 
a reclamación apresentada, pe
ro "sen discutir os razoábeis ar
gumentos do impugnante pola _ 
imposibilidade de comprobación 
de. que a persoa que figura co
me remi.tente sexa a mesma . 
que efectua o envio". Garcia xa 
anunciou a apresentación-do re
curso diante da Xunta Eleitoral 
Central e se esta tamén o rexei
ta, o BNG recurrirá á xurisdic
ción ordinária. · 

No artigo 73.3 da Lel Orgánica 
do Réxime Eleitoral Xeral, recó- . 
llese como requisito impreséin
díbel o feíto de que teña que vir 
incluido co sobre e. a papeleta o 
corréspondente certificado de 
inclusión no censo ou o boleto 
de pago do certificado de corre
os. Sen estes dous garantes a " 
identidade do votante non se 
pode comprobar e por esta cir
cunstánc.ia a Xunta Eleitoral 
Provincial de Oure.nse rexeitou 
os votos que s·ó traian un remi-

-> 

·. · .. (:¡··• .llcgt~ _ cn el lJr'~l~Ua)~: · ·. 

¡~,; , .,..; ~ONcu1UtE A VOTAR A Li(SEDE DEL . . 
,¡;ift1D.O POPULAR, ANTES DEL VIERNES ti 

~ueva la P~identja de don lvfünuel.Frag~ .. vetando en la sede del 
. Partjdo Popular~ en. Colonia 1473, hasta el 17 de octubre. 

'Thmbién p~e9- envi~r tu voto por correo;· Si no llegó a tu casa. ei sobre de 
, votación, reflralo de la oficina de Correos más próXima 

Partido ,,..,, ............. 
_/' 1 - .,.,,,_,,., 
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Publicidade inserida polo PP en El Diario Español de Uruguai o 12 de Outubro. 

te, mentres que na Coruña dé
ronse por válidos. 

Censo de residentes 
ausentes 

Francisco García explica ·que_ ao 
aceptar os votos que só veñen 
identificados co remite ·ábrense 
claras posibilidades de que cal
quera persoa poda "instrumen
talizar e falsificar o envio de vo
tos eleitorais". De feíto, todos os 
partidos que c"oncurren ás elei
cións teñen ~no seu P.Oder os da
dos dos incluidos nese censo e 
no voto por correo dos residen
tes ausentes non · hai garantías 
d-e que a persoa que acoae á 
oficina de correos sexa a mes- -
ma que emite o voto. Alén diso, 
Garcia asegura que "no cómpu
to do escrutíni'0 dos residentes 

~ ausentes, nen sequer se vai fa
cendo un seguimento pontean
do no censo, co cal poderian vo
tar persoas que non están in
cluidas neste ou mesmo faria 
posíbel o voto dobre". 

Suárez Canal apunta ademai~ 

. -
ClUe "quen detenta a ~c;:lministra-
ción e sobretodo se detenta as 
duas ten ao seu dispór uns in-

· tn.1mentos que permitirian adul
terar os resultados dun proceso 
eleitoral". A inscripción do censo 
deper:ide da Administración cen
tral e curiosamente das Xerais 
-do-96 até as Autonómicas do 97 
houbo un notábel incremento do 
número de censados. Na Coru
ña pasouse de 56.200 a 91.719, 
e na Arxentina, por exemplo , 

. duplicóuse o número de votan
tes. "Cando os emigrantes se di
rixen á administración para rea-

- lizar algunhas xestións dáselles 
a nacionalidade e se lles inclue 
no censo do ausentes", explica. 

lnstrumentalización do voto 

O voto de moitos dos residentes 
depende ademais dos vencellos 
que esas persoas teñan coa ad
ministración e segundo o depu
tado do BNG, hai unha incapaci
dade total por parte das forzas 
políticas para controlar a libe.r
dade de execución dese voto. 
Desde o goverho ·do PP canee-

déronse subvencións cuxos fins 
e critérios de concesión se des
coñecen. Nos orzamentos auto
nómicos aparecen inxentes can
tidades que se distribuen de for
ma discrecional. 

Por outra banda, a lei eleitoral 
galega subvenciona ás forzas 
políticas o envio por correo de 
propaganda eleitoral , sempre 
que estas acaden representa
ción, pero isto non acorre cos 
residentes ausentes. O deputa
do nacionalista denúncia que "a 
administración, con fundos pú
blicos e en rep~esentación do 
partido que a detenta, pode che
gar a todos os votantes mentres 
que as restantes forzas políticas 
nen sequer ternos a posibilidade 
de enviarlles unha carta porque 
non se nos fináncia". A auséncia 
de meios económicos impede 
mesmo dispór de interventores 
para controlar as emisións de 
voto nas oficinas consulares e 
moito menos nas de correos. 

A imposibilidade de chegar á co
munidade de emigrantes non se 

Emigrantes en .. Uruguaí traídos pola Xunta dous días antes das eleícíóns "para votar por Fraga", segundo própías manífestacíóns. 

limita só ao envio de papeletas. 
En plena prazo para enviar os 
votos, Vítor Vázquez Portomeñe 
e Amarelo de Castro fixeron 
campaña a prol do PP, tendo en 
canta que este último é o Secre
tário para as Relacións coas Co
munidades Galegas no Exterior 
e quen-"reparte as subvencións, 
decide a que comunidades se lle 
conceden e instrumentaliza, polo 
tanto, os recursos públicos, nes
te caso en favor do PP". 

Aproveitarse da miséria 

O BNG entende que o PP apro
veita a "miséria e o drama" de 
moitos emigrantes para gañar 
os seus favores eleitorais. "Cre
mas que o PP descobriu un filón 
nos residentes ausentes , apro
veitándose da dramática situa
ción 'na que viven moitos deles". 
Asíise fai patente nas misivas 
que acompañan os votos: unhas 
que agradecen ao "señor presi
dente" a atención que lles pres
ta, noutra, unha muller descúl
pase porque o seu home non 
poderá "votar por vostede", por
que finou o pasado ano e nas 
máis piden axudas P?ra superar 
dificultades económicas. · 

Pero para o PP, os critérios que 
determinan o deseño das políti
cas para as comunidades ga
legas do exterior dependen dos 
votos que as comunidades 
aporten. Suárez Canal lembra 
que na intervención de Fraga, 
na noite do 19 de Outubro "en 
vez de talar dos votos dos ben
q ueridos emigrantes dixo: e ain
da faltan os benqueridos votos 
dos emigrantes". 

Abrir debate 

Desde o BNG, con este recurso 
preténdese abrir un debate a ni
vel político e social, sobre p voto 
dos residentes ausentes. A mar
xe das amplas posibilidades de 
manipulación que se lle apre
sentan ao partido que detente a 
administración, a cuestión estri
ba en determinar até que xera
ción de residentes ausentes se 
pode ou debe conceder o direito 
a voto. Tamén resulta impres
cindíbel cuestionarse as medi
das administrativas que regulan 
a presenza dos partidos nesas 
comunidades, tendo en canta 
que moitos dos emigrantes le
van até 40 anos sen regresar á 
Galiza, e que mesmo, os seus 
tillos, nadas xa na emigración, 
poden non ter pisado nunca a 
terra dos ·seus anterg·os. Sen 
embargo, nambos casos, poden 
chegar a condicionar a dinámica 
políti~a d.o país. 

Pola contra, aqueles que resi
den no Estado esp.añol e que 
por condicionantes legais, como 
é o caso dos funcionários, se 
ven obrigados a censarse no lu
gar df3 traballan, 'caracen do di
reito a exercer o voto, cando a 
sua relación con Galiza é moito 

¡i máis estreita na maioria dos ca
~ sos. Por iso, mentres non se es-
a: tabeleza unha estrita regula
~ mentación, o PP contará ao seu -

favor co "Voto con di'rección 
asistida".• 

. 
1 
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O novo alcalde negouse a explicar as r~óns da moción 

Máis de 700 persoas ~espedirOn en CastroYerde 
ao último 'alcalde nacionalistci de i.UgÓ · · · · . · . 
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Un~a moción de censura, cele
brada o sábado dia 25, arreba
toulle ao BNG a sua única alcal
dia na província de Lugo. O al
calde do Bloque en Castrover
de, Miguel Rodríguez, foi apar
tado do governo municipal cos 
votos dun concelleiro socialista 
e os de cinco tránsfugas. Tres 
destes tránsfugas procedian do 
próprio BNG e os outros dous 
do Partido Popular. o. novo al
calde é Xosé Maria Arias, un 
dos edís que abandonou a dis
ciplina da frente nacionalista. 
Con esta moción culminou un
ha longa série de intrigas polfti
cas e conspiracións contra Mi
guel Rodríguez, unhas mano
bras que o xa ex-alcalde ere di
rixidas polo Presidente da De- . 
putación de Lugo, Francisco 
Cacharro. 

-:~ w~;'f .... .,,, ····~ ·., ~ 
Miguel Rodriguex, a dereita, acusa ao novo alcalde de estar ao servicio de Francisco 
Cacharro. 

Máis de setecentas persoas 
ateigaron o pasado sábado a 
carpa habilitada en Castroverde 
para acoller o pleno que debate
ria a moción de censura. Para 
arroupar ao seu alcalde, ade
mais dos viciños da vila, acudiu 
tamén un nutrido grupo de diri
xentes do BNG. Os máis dos 
asistentes apoiaron ao alcalde 
nacionalista e increparon aos 
edís censurantes. Durante a se
sión , os concelleiros que pre
sentaban a moción de censura a 
penas fixeron uso da palabra. O 
representante do PSOE, Xosé 
Madarro Rico , explicou que 
apoiaba a moción en repulsa 
pala actitude do 
alcalde Miguel 
Rodríguez , a 
quen acusou de 
romper o pacto 
asinado polo 

pero que o faria "en momentos 
máis axeitados cós presentes". 

O derradeiro en talar antes da 
votación foi o daquela aínda al
calde, Miguel Rodríguez, quen 
relatou a experiéncia de gover
no en Castroverde nos dous últi
mos anos . Rodríguez negou 
"estar en contra de todos", como 
afirmaran os censuran1es. "Es
tou contra todos, menos contra 
os viciños e viciñas de Castro
verde", dixo provocando unha 
das moitas ovacións que lle adi
co u o público. O alcalde na
cionalista afirmou que cando 
chegou á Casa do Concello ato
pouse cunha débeda de máis de 
cen millóns de pesetas contraí-

da pela anterior 
equipa de go
verno, do PP. 
Segundo Rodrí
guez, durante o 
seu mandato 

BNG e o PSOE IV 
despois das aticinan que o 

non deixou nin
g un ha factura 
por pagar e re
duciu a débeda 
en máis de 33 
millóns. Miguel 

municipais. Ma
darro Rico 
anunciou que 
arroupará á no
va equipa de 
governo e que 
a agrupación 

novo governo 
será un títere de 
Cacharro" Rodríguez ex

puxo tamén os 
seus logros de 
governo, conse
guidos mália ter 
aos concelleiros 
e á Deputación 

socialista de 
Castroverde 
apoia esta pos-
tura. A interven-
ción deste edil foi breve e inte
rrumpida constantemente polos 
berros e increpacións do públi
co. 

Tamén interviu a concelleira fu
gada do PP Raquel Cabana, 
quen afirmou que o ambiente do 
pleno era máis próprio dun mitin 
ca dunha sesión municipal. Ca
bana acusou a Miguel Rodríguez 
de coutar a liberdade de expre
sión dos edís cando non estaba 
de acordo con eles. Ante isto, o 
público comezou a rt..!xir e a edil 
tránsfuga optou por voltar ao seu 
asento mentres os asistentes lle 
berraban "mentireira". Pero a 
maior mostra de indignación po
pular foi para o asP,irante a alcal
día, Xosé Maria Arias , que se 
achegoü ao micrófono entre be
rros de "p~s_eteiro", "traidor" ou 
"vendido". Arias dixo que non ia 
explicar as razóns da moción, 

en contra. Os investimentos do 
concello ascenderon ·a case no
venta millóns de pesetas e, se
gundo Rodríguez, fixéronse sen 
as discrin:iinacións e os critérios 
caciquís que eran característi
cos antes da sua chegada. 

Despois da intervención do aín
da alcalde procedeuse a votar a 
moción de censüra. Os seis vo
tos a favor for.on os dos tres 
edís tránsfugas do BNG; entre 
eles o futuro alcalde, os das 
duas coricelleiras que abando
naron o PP e o do socialista Ma
darro Rico. En contra votou o al
calde do BNG, Miguel Rodrí
guez. As duas abstencións pro
cederon do Partido Popular, que 
nembargantes, amosouse dis
posto a colaborar co futuro go
verno municipal. ·No pierio faltou 
un edil popular e outro do PSOE 
que non tomou posesión por un 

conflito interno dos soci~listas. 

Unha vez elixido como novo al
calde, Xosé Maria Árias falou 
uns instantes, pero foi interrum
pido cando alguns indivíduos lle 
lanzaron ovos. Rematado o ac
to, os membros da nova maioria 
municipal non se atreveron a 
sair da carpa por entre os vici
ños e chamaron á Garda Civil. 
Vinte axentes deste corpo che
garon ao lugar provistos de ma
terial antidistúrbios e provocan
do momentos de tensión. Os 
gardas civís tentaron deter a un 
mozo que foi defendido por al
guns dos presentes, pero final
mente contentáronse con lle re
tirar a documentación. 

Culminación das intrigas 

Ademais de Francisco Cacharro, 
unha das persoas que foi máis 
nomeada durante a sesión, aín
da sen particip~r nela, foi Arximi
ro Fernández Arias. Para moitos 
viciños de Castroverde el foi o 
cerebro gris desta operación. Ar
ximiro Fernández fora elixido 
nas eleicións municipais do 95 
como número dous da lista do 
BNG. Nesas eleicións, o PP qui-

. tau cinco edís por catro do Blo- . 
que e dous do PSOE. En No
vembro do ano pasado dimitiu 
do seu pesto na corporación pe-

. ro, segundo membros do BNG e 
moitos viciños de Castroverde, 
seguiu actuando na sombra. 

As razóns- da sua demisión fo
ron, segundo as suas próprias 
palabras, que "estou para a?
cender na Deputación'.'. Re
centemente conseguiu ese as
censo na administración provin
cial, onde é funcionário. A tácti
ca no concello de Arximiro Fer
nández era de non conflito coa 
Deputación e cos caciques de· 
Castroverde que se beneficiaran. 
desde sempre dos favores do 
concello. Segundo o xa ex-alcal
de, Miguel Rodríguez, cando se 
asinou o acordo BNG-PSOE Ar
ximiro vaticinou que o alcalde só 
seria "para seis meses", quería 
un alcalde títere. Miguel Rodrí-

. guez tamén acusa a Arximiro 
F ernández de presionar ao 
PSOE de Castroverde para que 
o apoiase.• 

ANOSATERRA 

O BNG farase coa alcaldia de Petin 
O alcalde de Petin, Amáncio Díaz (PSOE), anunciou, o Mar
tes 28 de Outubro, a sua renúncia, por motivos persoais, ao 
cargo que ocupa. O rexedor manterá o seu posto como con
celleiro pero cederá a alcaldía ao concelleiro do BNG a Ga
bino Fariñas. A razón desta ?Ubstitución é que Amácio Díaz 
deixa o. e.argo por razóns persoais relacionadas cqa sua 
. saude. Un éoncelleiró socialista indicod que o -alcalde ten 
que ser substituido por un concelleiro que resida no municí
pio, algo que non cumpren os concelleiros do PSOE pero si 
os do BNG. En Petin, o PSOE, con tre~ cohcellein?s, gover
na en coalición co BNG, que ten doüs édis. -O Partido Popu
lar está na oposición e ten catro concelleiros. • 

. . . O Congreso solicit~rá o traslado 

5 

dos condeados galegos na Arxentina polos 
Sucesos da· Tablada 
A Comisión (:fe Xustiza do Congreso dos Deputados ven 
de aprobar por unánimidade unha proposición non <:te lei 
apresentada polo BNG ná que se insta ao Governo central 

· a que xestione perante a República Arxentina o traslado á 
cadeas do Estado español dos cidadáns ·Joaquín Ramos e 
Luis Ramos, de orixe galega e canária respeitivamente. 
Ambos os dous cumpren penas neste país desde 1989 pe
la sua participación nos Sucesos de Tablada. A pesar de 
que o convénio asinado entre o Estado español e a Repú
blica Arxentina en Xuño de 1992 permite que _os cidadáns 
de orixe español condeados en Arxentina poidan cumprir 
as suas penas en cárceres españolas e viceversa, estas 
duas persoas seguen cumprindo condea no país latinoa
mericano. Segundo o autor da proposta, Guillerme 
Vázquez, '.'estamos a talar de cidadáns que sofren unhas 
moi lamentabeis condicións de vida, dado o estado no 
que se atopan algunhas cadeas na Arxentina".• 

En4esa das Pontes é a térmica que máis 
contamina 
A central térmica das P.ontes da Empresa Nacio.nal de 
Electricidade, Endesa, é, xunto coa fábrica de luz da mes
ma empresa en Teruel, a qµe máis dióxido de xofre emite 
á 'atmósfera, segundo recoñeceu o director xeral da com
pañia, José Luis Bogas, nunha comparecéncia· no Congre
so dos Deputados. Bogas dixo que a calidade do carbón 
que usa a térmica impede reducir máis do 50% as emi
sións do dióxido de xofre, que é o que asegurou que vai 
reducir a planta o vindeiro ano, en virtude dun acordo asi
nado coa Xunta en 1992 e que supón o investimento de 
23.000 millóns de pesetas en medidas ambientais. A cen
tral térmica das Pontes, xunto coa de Teruel -ambas de 
Endesa-, ernite un tércio da contaminación por xofre que 
se xera en todo o. Estado e os controis de detención auto
mática que están situados nun rádio-de 70 quilómetros 
arredor da cen·tral, son insuficientes para controlar o nível 
real de emisións tóxicas.• 

Criase a Xun~ Xestora dos montes en 
mancomun 
-Nunha reunión ceÍebrada o Sábado 25 de Outubro no Mi
lladoiro, decidiuse a constitución dunha Xunta Xestora 
que no fµturo coordenará as actuación das comunidades 
de montes d~ todo o país~ Esta decisión tora tomada no 
decurso do 1 Congreso de Comunidades de Mont~s -cele-

- brado en Poio no pasado mes de Maio-, e foi levada a ca
bo grazas a unha reunión mantida.entre a Comisión Orga
nizadora do Congreso e representantes de comunidades 
de montes de todos os pontos do país. Os obxectivos 
fundamentais desta nova organización serán a defensa e 

· mellara dos montes. viciñais, velar -para que as 
administracións cumpran a lexislación referente· aos mon-

, tes viciñais en man -comun, a potenciación das mancomu
nidades d.e montes, o. estudo do _monte en man comun e a 
devolució'n dos montes aos. seus lexítlmos dono-s. A Xun
ta Xestora está presidida por Xosé Alfredo Pereira . 

_ Martínez, o secretário é Xacinto Garcia e o tesoureiro 
Cándido lgl~sias Alfaro ... • 

· A emf>acadora de-·vnaboG á·comisión 
europea de Meio Ambiente -

: . 

Os servizos xurídicos da comisión europea de Meio Am
biente ammciaron á Coordenadora contra a Empacadora 
de Vilaboa que analisarán a fundo a queixa apresentada 
polos viciños das parróquias de Bértpla e Figueirido por 
mor da instalación.desta planta de procesado de lixo. Por 
outra banda, o Defensor élel Pueblo tamén anunciou que 
se dirixirá ás admiriistracións' públicas galegas para intere
sarse polo proceso que se leva a cabo para a instalación 
da planta.+ · 
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OPtNIÓN 
ENTRE O 10 E O 12 DE OUTUBROO MOVEMENTO DE 
RENOVACION CRISTIA SOMOS IGREXACELEBROU 
UN ENCONTRO INTERNACIONAL EN ROMA PARA 
CONMEMORAR O 35º. ANIV:ERSARIO DA APERTURA 

DO CONCILIO VATICANO II, QUE SIGNIFICOU O 
MEIRANDE CAMBIO NA IGREXA CATOLICA NOS 
ULTIMos · SÉCULOS. NAS XORNADAS PARTICIPA, 
RON CASE MÉDIO MILLEIRO DE bELEGADOS,AS. I 

SOMOS IGREXA 

Para moita xente, dicer lgrexa é dicer curas 
e bispos, a xerarquia que a govema. En tro, 
ques, o berro profético da lgrexa máis diná, 
mica, .que quedou rubricado no Concílio 
Vaticano II, ·é que a lgrexa é o pavo de 
Deus, a cortlunidade cos crentes que queren 
seguir o camíño de· Xesús Cristo. Nela hai 
ministérios que teñen unha función partí, 
cular de servício nese pavo, pero qµe non 
se poden arrogar un poder sobre ese pavo 
que non lles corresponde. Xa Xesús de Na, 
zar~t dixera: ~'Xa sabedes que os xefes dos 
povos os tiranizan, e os poderosos os asoba, 
llan. Pero entre vós non pode ser así. Nen 
molto menos: quen queira ser importante, 
que sirva aos demais" (Mt 20,26)- Teórica, 
mente isto sempre es, · 
tivo claro na Igrexa, 
pero a realidade é que, 

VICTORINO PÉREZ PRIETO 

paz e a defensa da na tu reza. 5) Mensaxe de 
ledícia en lugar de mensaxe de esperanza, 
con máis comprensión para as persoas ·en si~ 
tuacións difíciles na lgrexa. / 

Poucos me5es despois, case dous millóns d~ 
firmas se viñeron sumar a estas en Alemánia. 

_ Daquí pasou a Suíza e Italia, e lago a Bélxica, 
Francia, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Che, 
qui, Ungria ... ; logo navegou até Canadá e 
Estados Unidos, para extenderse por países 
de América Latina (Brasil, Venezuela, Co, 
lómbia; Bolívia, Chlle, Nicaragua." .. ) Africa 
(Kenia, Surafrica ... )' Asla (India, China ... ) e 
Oceanía (Nova Zelanda, Austrália ... ) facen, 
do unha inmensa e imparábel bola que xa 

- non é unha cousa de ca, 
tro progresistas centro, 
europeos, senon dos 

salvo nos seus demo, 
cráticos comezos, nela 
o pavo tivo cada vez 
menos que dicer. Só
lle quedaba acatar o 
que viñera de arriba. 

'Non son cous-a de 
·cinco continentes. 

En Portugal e España 
non tardou en acadar 
ta!llén un eco, e estase 
a consolidar a organiza, 
ción'. T amén en Galiza, 
onde-tivo unha tmpor, 
tante corrección que 
pront0 foi asumida po, 
la organización ínter, 
nacional. Engadiuselle 
un 6º punto sobre a 
"lnculturación da lgre, 
xa nos povos do mun, 

"catro progresistas", 

Coa chegada da 
modernidade e as ideas 

·democráticos, estes 
planteamentos da lgre, 
xa cada vez foron que, 
dando máis obsoletos e 
resultando máis incó, 
modos sobre todo no 
mundo occidental no 

- senón un sentir 
estendido, _como 

manifestan palabras 
semellantes de coñecidos 

teólogos e mes~o de 
b. " 1spos . 

que. o espírito crítico e 
democrático atúraba mal posturas irnpositi, 
vas. Así, no cristianismo xurdiron numero, 
sos movementos reformadores, que acadaron 
un éxito inusitado no Concílio Vaticano II, 
convocado por aquel bo Papa Xoán XXIII, 
que lle pedira a lgrexa: "Abride as fiestras ao 
mundo". Aquela optimista apertura, signifi, 
cou pronto un esforzo denominado coa ver, . 
ba italiana aggiornamento, "posta ao día". Pe, 
.ro pouco tempo despois, algúns sectores er, 
gueron a voz de que a apertura fora un "des, 
madre", e compria '.'volver ao rego"; veu un 
movemento restaurador e involucionista 
que coutou moitas das ás daquela apertura. 
Cansazo, repregamento e fuxida da lgrexa 
foron as súas. consecuéncias. 

do"; o cristianismo de, 
be ser expresado cos 

elementos próprios de cada cultura, partí, 
cularmente nas súas diferentes linguas. 

"Somos lgrexa, porque a amamos.~ - · Se o noso 
amor á lgrexa é verdadeiro, entón dámonos 
de conta que non se lle sirve con mentiras 
piadosas· ... A nosa esperanza na Igrexa é a 
nosa alegria por todo o que a fai atractiva e 
fiel ao ,Evanxeo, non nos debe facer nen ce, 

- gos e mudos ante as perigosas omisións e as 
obsoletas prácticas e estruturas". Así diciq. ' 
recentemente o vello e prestixioso moralista 
católico Bemhard Haring nunhas palabras 
de apoio para o rnovemento. Non é de estra, 
ñar que este hon_rado home de lgrexa con, 
Cluise as súas palabras de apoio-dicindo: "So, 
mas Igrexa é para nós un compromiso inelu, 
díbel, no sentido de traballar constantemeri, 

. -te con coraxe na sempre necesária reforma 

da Jgrexa". É boa cousa escoitar palabras así 
de xente de recoñecido prestíxio na lgté:xa. 
Non son causa de "catro progresistas", se, 
nón un sentir bastante estendido, como ma, 
nifestan outras palabras semellantes de co, 
ñecidos teólogos e mesmo de bispos. 

Mentres Hans Küng berraba desde a presti, 
xiosa Universidade de Tubinga: "Espertade 
dunha vez, Bispos!", o teólogo e psicotera, 
peuta Eugen Drewermann afirmaba que "A 
lgrexa romana ten que aprender que xa 
non pode seguir mantendo unha estrutura 
e un comportamento próprio das monar
quias absolutistas, nun tempo democrático 
como o noso"; unha das primeiras teólogas 
cristiás, Dorothee Solle, falaba de que "o 
movemento Somos lgrexa renunciou ao es, 
tádio infantil, e dixo un claro non a un 
Deus autoritário e aos seus funcionários". 

Palabras de alento recibían tamén dalgún.s 
bffipos como o francés Jacques Gaillot e Pe, 
dro Casaldáliga, no Mato Groso no Brasil. 
Este último escribíalles dicindo: "O Concí, 
lio Vaticano 11 devolveunos, luminosa e exi, 
xente, a gran premisa fundamental da nosa 
condición cristiá: Somos, todas, todos, en 
primeiro lugar e antes de calquera ministério 
específico, Povo de Deus en Cristo. Sigarríos 
fieis a esa conciéncia, a e5a misión. o mun, 
do pide, hoxe máis que nunca, á lgrexa de 
Xesús un testemuño de verdade, de liberda
de no Espírito, de igualdade fraterna, de es, 
peranzada alegria. Un verdadeiro Xubileo de 
conversión, de testemuño e de misión". 

Até un dos líderes dos Verdes alemans, Ch, 
rista Nickels, escrebia no nome da súa orga, 
nización: "Somos Igrexa era unha expresión 
dun a_rtigo desexo de cámbio na Igrexa cató, 
lica. E un signo de confianza que despois de 
dous anos xa se poida falar dos pasos que se 
deron, de menor a maior. Hoxe pódese falar 
xa de movemento, no sentido de que os seus 
membros participan en distintas organiza, 
cións eclesiais, nas que deron xa testemuño 
de novas iniciativas. Deséxavos para o futuro 
paciéncia e forza, porque o cámbio é posíbel". 
Oxalá que esta plataforma sexa o que lle 
cumpre: un espácio que aglutine os diversos 
movementos renovadores da lgrexa, para 
que esta vol va ás canles do Evanxeo. t 

VITORINO PÉREZ PRIETO é crego e escritor 

Pero o movemento reformador no~ morreu 
("Ecclesia sempre reformanda11 é unha vella 
máxima da lgrexa). E así xurdiu nestes últi, 
mos anos do milénio Somos Igrexa, un mo:. 
vemento que recorre o mundo cristián des, 
de hai dous anos, acadando un apoio cada 
v.ei meirande de crentes que reclaman un . 
cámbio fondo na Igrexa católica. 

Xosé Lois 

Xurdiu a mediados do ano 1995 en Austria, 
que padecía ünha vaga de integrismo .xerár, 
quico mal aturado polo povo cristián. Naceu 
un documento no que en cinco pontos se fa. 
cían unhas reivindicacións que pronto foron 
firmados por rnédio millón de persoas. Os 
cinco pontos viñan afirmar: 1) A constru, 
ción dunha lgrexa ináis fraterna, na que poi
dan participar todos os crentes nas decisióJ1S 
importantes, superando o abismo eµtre ere, 
gos e leigos. 2) Plena igualdade de dereitos 
da muller, particularmente no acceso ao dia, 
conato e o mistério sacerdotal. 3) Libre ele, 
ción dos curas para casarse ou non casarse. 
4) Valoración positiva da sexualid.ade como· 
parte integrante do ser humano querido por 
Deus, superando a fixación da moral en 
cuestións sexuais, para acentuar outros te, 
mas como os dereitos dos pobres, a xustiza,· a 

' 30 DE OUTUBRO DE 1997 

A MINISTRA-· 
TEN UN PLAN 

BIEITO ALONSO 

Moito rebúmbio ten armado o proxecto 
de contidos mínimos para o ensino das 
Humanidades, na secundária obrigató, 
ria, que ven de apresentar a ministra po, 
pular do ramo. 

Máis alá das rachaduras de hábitos e das 
voces alporizadas, moi poucos parecen 
lembrar que esta mesma ministra -e este 
mesmo governo- propuxera hai pouco 
máis de un ano unha revisión peculiar 
do ensino da Hi tória. 

Oicíase, daquela, que a consciéncia na, 
cional dos españoi -e das espafi las- era 
fráxil de máis. Fráxil e esvaradiza, enga
dia dona Esperanza, porque eica que o 
novo iibros de texto se daban en falar 
con exceso de obreirismo e revolución, 
de estruturas e procesos, da história con, 
temporánea en suma, e poucas forzas se 
botaban nas prédicas a prol da obra de 
Pelayo, do Santiago, matamouros e do 
soleado império dos Austrias. Corno non 
ía, matinaba a ministra, minguar a co
mun identidade unitária! 

O que acontece, xa que logo, non é no, 
vo. Como moito, a feitura concreta dese 
ruxe,ruxe que, desde tempo atrás, ocupa 

_ e preocupa aos políticos españois -e ta, 
rnén aos seus parapeitos fácticos-. Unha 
preocupación moi semellante á que ve, 
ñen de expresar Lucas, lbarra ou Guerra 
cando claman polas reformas constitu, 
cionais que deteñan en seco o avance 
incontestábel dos nacionalismo perifé, 
ricos, pero-que tamén e extende ao 
emérito presidente da Xunta cando tre, 
me pola desfeita española e e adica a 
gabar, sen embozo, a medida que a tan, 
tos amola. Entendo, por tanto, que é 
neste último lindeiro onde cómpre si, 
tuar o debate. 

Moito on o 

O problema de fundo, a pena aludid 
na polémica ten moito máis que ver c s 
inquéritos sociolóxicos que expresan un 
substancioso medre na constiéncia na, 
cional das nacións sep. estado (rnoi sina, 

- ladamente entre a povoación máis no, 
va) e coa sua correspondente tradución 
eleitoral. 

Non vai desencamiñada a ministra -e o 
seu govemo- cando recorre ao valor in, 
tegtador da História. Calquer proxecto 
de futuro que afronte unha colectivida
de debe ancorar os seus alicerces, sen 
dúbida, na identificación do pasado co, 
mun. 

. O que non está tan daro é que este "Es, 
tado a paus" constitua un proxecto de 
futuro e moito menos, ainda, se ha de 
ser configurado contra as nacións que o 
conforman. Saltar na pedra de abalar é . 
arriscado cando non se sabe bailar e 
nori é o pior dos males que caí.a o baila, 
rin.• 

BIEITO ALONSO FERNANDEZ é historiador , 

.. 
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No deseño curricular do ministério de Eduqación ig~ó_rase o Reino de Galiza 

O PP apresenta un plano-para frear a recuperación A Consellaria segue 
mantendo-vacantes nas 

da história das nacionalidades no eÍ1~i-nO ; . _ > '_ equipas psicopedagóxicos 

-O- P. BERGANTIÑOS · 

Frente á diversidade curricular 
no ensino que se está a produ
cir no Estado, o pasado Mérco
res 22 a ministra de Educación, 
Esperanza Aguirre, apresentou 
un proxecto de reforma do ensi
no das Humanidades que des
glosa de forma exaustiva os 
contidos que deben estudar os 
alunas da ESO nas matérias de 
Xeografia, História, Língua e Li
teratura. O obxectivo do gover
no, segundo aclarou a ministra · 
o mesmo dia da apresentación 
do texto, é tentar que todos os 
alunos estudien o mesmo inde
pendentemente do lugar no que 
residan. Pero o proxecto xa ten 
que facer frente á oposición dos 
nacionalistas galegas, cataláns 
e bascos. No caso do temário 
de História, por exemplo, o cu
rrículum ignora a existéncia do 
Reino de Galiza. 

O Plano de Me/lora das Ensi
nanzas de Humanidades apre
sentado pala ministra de Educa
ción aplicaríase na Educación 
Secundária Obrigatória (de 12 a 
16 anos), no Bacherelato (de 16 
a 18 anos) e na Educación Pri
mária (de 6 a 12 ahos) . A pri
meira fase , referida aos catro 
cursos da ESO, é a que apare
ce contemplada no proxecto de 
Real Decreto que estabelece os 
obxectivos xerais, os contidos e 
os critérios de avalización para 
as matérias de Xeografia, Histó
ria, Lingua e Literatura, nos cen
tros de todo o Estado. Aos cám
bios na ESO seguiranlle as re
formas das Humanidades no 
Bacharelato, que, estará lista se
gundo Esperanza Aguirre para 
finais de ano, e en Primária, que 
empezará a preparase na pri
mavera de 1998. 

O obxectivo do governo do PP e 
a configuración dun temário que 
sexa igual para todo o Estado. 
Neste sentido Esperanza Agui
rre utiliza como argumento unha 
declaración de Felipe González 
na que afirmou· que lamentaba 
"esta situación na que os nenas 
das escalas van rematar saben
do moito de Andalucía, Galiza 
ou Cataluña e nada de España. 
Están desaparecendo dos tex
tos escolares os conceptos do 
que é o noso país". . 

A LOXSE estabeléce que, nas 
comunidades con língua própria, 
ao Estado correspondel_le fixar o . 
55% dos contidos xerais e á co
munidad e autónoma o 45%. 
Neste sentido e perante ás críti
cas coas que tivo que enfrentar
se o Partido Popular logo da 
apresentación do plano de me
llara das Humanidades, a minis
tra afirmou que no novo proxec
to o governo simplemente se li
mitou a exercer as suas compe
téncias. Nembargantes o docu
mento enumera de forma moito 
máis exaustiva que a· lexislación 

_actual os contidos que deben 
estudar os alunas. Asi por exem
plo no -índice de História p~sase 
de 25 a 174 contidos mínimos. 

Esperanza Aguirre ~efende un temario de historia que sexa igoál paro todo o Estado. 

Para o BNG o real decreto in
vade competéncias próprias 
das comunidades autónomas. 
Segundo explicou o seu depu
tado Francisco 

sempre considerou á España 
como unhá soa nación en con
tradición clara coá diversidade 
lingüística e cultural que existe 

Rodríguez, a for-
mación naciona-
lista xa solicito u I o 
a comparecéncia -decreto 

tenta garantir a . 
óptica do Estado 
que sempre 
considerou a . , 

España c_omo 
unha soa nacion" 

na penínsu!ª· 

Neste sentido xa 
se teñen posicio-. 
nado _ tamén o 
PN_V e CIU. O lí
der de Unió De
mocrática Josep 
Antoni Duran, 
que calificou -os 
contidos de "rán
ci os, imprópri6s 
dos tempos que 
corren e incluso · 
in-adecuados pa
ra o que a Cons-

de Esperanza 
Aguirre no Con
greso para que 
explique o conti
do da norma que 
pretende impul
sar. "Baixo unha 
apariéncia de 
respeito a diver
sidade lingüística 
e cultural que 
existe no Estado 
-explicou- o Par
tido Popular con 

F RANc1sco RODRIGUEZ titución estabele-
ce e ampara", xa 

esta medida o 
único que intenta e seguirnos a 
impar unha visión da história e 
da cultura absolutamente cen
tralista e españolista". Segundo 
este deputado o decreto tenta 
garantir a óptica do Estado que 

asegurou que a 
Generalitat non. 

cumprirá o que impoña o decre- 
to se este non remata sendo 
aceptábel. 

O proxecto enviarase , antes 
da sua aprobación polo Con-

A Consellaria de Educación 
segue mantendo vacante un -
10% das prazas-das equipas 

sello de Ministros, aos órganos psicopeoagóxicas de apoio 
có-n'sti-ltivos ·do Consell-0 .Esco- :que existen no Ensino. Segun-
lar e ·do- Consello de E·stado·. do denún.cia a GIG-Ensino ac-
Nerñbargantes o BNO, P.NV e tualmente en Galiza funcionan. 
CIU -xa solicitaron- que o texto '35 equipas de tr:aballo 
sexa tramitado como proxecto dotadas de 155 prazas para 

_. de lei no Congreso para posi- :Psicólogos, pedagogos, asis-
bilitar .que 'os .grupos parlamen- · · - tentes sociais e-especialistas _, 
táfios poidan enmendalo du- en-audición, das que, amáis 
rante a sua tramitación parla-· de dous .meses do início de 
mentária. . curso: 14_seguen sen cubrir. 

.- Negación :da .. hi~tória 
.: galega . . ; . .> _, . 

P~r~ o históriador e recén elexi-
. do .parlam-~ntári-0 nac_;ionaíista, 
Camilo Nogueira, a atitude do 
Govemo responde ao intento de 
seguir mantendo un estúdio da 
História conforme a ideloxia ofi
cial do Estado moi uniformiza
dora e central1st_a e absoluta
mente contradié:tória cóa história 
galega. "Afirmañ pór éxemplo, 
que a-Reconquista debemos en
tendela todos igual e iso non é 

- certo -sinala-. G_aliza, por exem
plo, nunca foi islamizada"'. Ta
mén existen, segundo el, exém
plos desta teima noutros pontos 
incluidos no deseño curricular -
apresentado. "No apartado da 
ldade Média recollen o enuncia
dp As Españas medievais. Os · 
cinco reJnos -explica-. Esta_ é 
unha teoria menéndez pidaliana 
que ignora por completo a exis- . 

. téncia- do Reino de Galiza". Ao 
fio · d_as críticas fe itas por m~
cionalistas _cafaláns e bascas, 
para Camilo Nogueira o progra
ma apresentad.p polo ministério 
implica especi9lmente unha ne
gación do reino ~ d? nación ga
lega. Segundo el o Estado es
pañol deberia facer unha nova 
lettura· da história que teña en 
conta a verdadeira realidade da 
península. "Utilizar o termo Hu
manidades· para seguir a impor
nos un ha leitura da história -cap
turada en moldes absolutamen,. 
te sobrepasados -afirma- é un, 
fraude".+ 

~- 'A :ceAt{aí lefnl;>ra que a Cense- -
.. llá:ría tiña como o.bxectivo a li~ 

· ·qúlda_cióñ dás eq'uipas p_sico- -
· pedagóxic'as e advirte que .qo;;i 
-·- pófítica de féitos consumados · 
Txa está a desmantelalas.+ · · . 

Os estacionamentos 
privados -han-pagar 
[>!?los coches roubados 

.O estacionamento·de veíca
--fos nos garaxes-de alugúer 

constitue un contráto de de
~-.: pósito e a empresa proprie

-tár~a ·haberá de responder 
polQS danos e roubos que 

- se ·produzan; como se 
extra~ dunha senténcia do 
xulgado de primeira instán
cia número nove da Corüña, 
en contra do que indican os 
·carteis.situados no ·interior · 
dos mesmos. Esta _ · 

.-.senténcia estima ademan-
. da promovida por un avoga

do coruñés,~ quen lle desa
pareceu un tapacubos do 
seu coche, ¡:tparcado no es
tacionamento baixo chan 
dos .Cantóns. O avogado 
apresentou denúncia 
porque a empresa 
concesionária do estaciona
mento, Apaga, S.A., negou-

- se a responsabilizarse do 
roubo. • 

Temen que desaparezca 
o mercado _de produtos 
do campo en Lugo 

A decisió_n do grupo de 
Governo do concello de Lugo 
de proibir a vendedores de tó
ra do município oferecer ós 
seus produtos na praza de 
abastos e no mercado de Qui-

, roga Ballesteros poderia pór · 
en perigo, segundo denúncian 
os comerciantes, o tradic;::ional 

. mercado de produtos do cam- • 
pq que se celebra togas os 
Martes e Ver.ires.-0 pasado 
Martes 28 funcionários-- muni-

~" cipais iD"ipediron ins~alarse 
nos sotos da praza de abas

.Jlos _a catro vendedores que 
levaban vários anos acudindo 
_a es.tes locais para vender os 

A través do seu deputado Francisco Rodrígu~z, o B-NG -s~li~ít~-u que o- t~xto se tramite no Congre~o como proxecto de lei .para poder 

. seus pr'odu.tos. Os afectados 
cantan co respaleo dos 
comerciantes con pasto fixo 
no mercado Quiroga Balleste
ros, que te'men un descenso 
de clientela e que apresenta
ron un escrito de ~poio no 
~encello respaldado por 80 
asinaturas. • enmendalo. · · 
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Os hiperaspiran_a facerse co mercado, en perxuizo das librarias 

A liberalización do prezo do libro 
ameaza a edición en galego 

Grande parte dos libros que 
s_e editan no Estado e~pañol e 
practicamente todos os que 
ven a luz de man de editoriais 
galegas. poderi ver dUicultado 
o acceso ás librarias se, como . 
está previsto, resulta aproba
do o proxecto do governo 
central de "liberálización de 
prezos" no sector do ·libro. 

Se ternos en conta que a mei
rande parte dos libros que saen 

- do prelo non superan os tres ou 
. catro mil exe_mplares de tirada, 
tanto se é a sua lingua a galega 
como a castelá, pódese enten
der que a eliminación do· prezo fi
xo e o favorecemento da política 
de "ofertas", só apropriada para 
grandes tiraqas, vai reducir o 
pluralismo dos contidos actuais e . 
facilitar o camiño dos best-sellers 
e do libro de consumo. 

A proposta da ministra de Cultu
ra, Esperanza Aguirre, chegou 
da man do seu asesor, o ultrali
.beral Pedro Schwarz, á sua vez 
membro da di-
rectiva da fun-

1 dación da pe-

des descontos con outros pro
dutos á venda no mesmo esta-
blecimento. · 

Eliminar as librárias 

Unha vez eliminado o sector in
termediário de librarias, os hiper 
negociarían directamente coas 
editoriais. Na actualidade alguns 

grandes alma
céns conseguen 
xa das edito~ 
r'iais, ·grácias á quena e media- p 

na empresa. aises como 
Os grupos 
máis interesa
dos na nova leí 
son os de hi
permercados 
que até agora 
contaban 
·cunha escasa 
cuota de mer
cado no sector. 
Arelante$ de 
non desperdi
ciar nengunha 

. sua capacidade 
de pre~ión, un·
ha marxe do 
35%, en tanto 
que as librarias 
traballan cun 
max1mo do 
30_%. É posíbel 
que no futuro á 
marxe de bene
ficio ascenda ao 
40 ou 45%. Non 
é máis, ao fin e 

Fráncia non 
dubidaron en 
éstaqlecer, par~ o 
caso do libro, unha 
norma de 
"excepción cul_tural" 

área de consu-
mo, 0s donos das grandes su
perfícies presionan a favor da li
beralización dos prezos. Unha 
vez lograda, establecerian ofer
tas que obrigarian ao cerre a 
moitas.pequenas e medianas li
brarias, incapaces de competir. 

' . Unha vez copado o mercado os 
prezos voltarian a subir. A técni
ca non é máis que a que histori-· 
camente se conece co nome de 
dumping. Os hipermercados 
contan coa ventaxa de que po
den compensar os seus gran-

ao cabo, que o 
que xa está su

cedendo con outros produtos de 
consumo, desde as patacas ao 
leite. Os hipermercados pode
rian ademais "orientar" a venda 
de libros daquelas editoriais 
máis convenientes pala ma,rxe 
de beneficio ou polo número .de 

- libros vendidos. Para os Alcam
. po ou Continente non seria difícil 

promover ·unha editorial de libro 
de texto a prezo rebaixádp, a 
cámbio de que o cliente se fixe
se con . outros produtos diferen
tes da sua oferta. 

De ser asi , o futuro quedaría 
aberto para os best-seller, en 
canto que os xéneros non masi
vos (entre os que hai que incluir 
toda a produción editorial gale
ga) verianse abocados á desa- -
parición. Os libros ocupan moito 
espácio e, pqr outra parte, o li
.bro de venda lenta non é produ- · 
tivo nun tipo de mercado' carac
terizado pala velocidade de cir
culación dos produtos. 

Os libreiros non dubidan do per
xuício que pode causarlle a no
va lei, en tanto que as editoriais , 
xa pouco representadas nas 
grandes superfícies, coidan que -
estas van favorecer unicamente 
ao libro "con moita saida". 

Todas as normativas da Unión 
Europea; enmarcadas na co
rrente liberalizadora actual, fa
vorecen á instauración da nova 
leí, ainda que paises como 
Fráncia non dubidaron en esta
blecer, para o caso do libro, un- . 
ha-norma de "excepción cultu
ral'( que limita os efeitos máis 
nocivos da libre empresa. 

O Partido Popular, ~utor da iniciati
va liberalizadora, pode non contar, 
de todos modos co apoio de GiU e 
PNV á hora de aprobar a nova leí. 
Pero non cabe dúbida de que o 
proxecto veu poñer de manifesto a 
debilidade do sector ~ditorial, pésie 
á sua facturación de 500.000 mi
llóns de pesetas anuais e a sua 
produción de 50.000 títulos (mil 
deles ~n galego}.t 

ANIMAIS DOMSSTICOS 

Adela Leiro e Xosé Ramón Daporta 

-EDICIÓ NS 
· ABOSADIUlA 

IncómpeténC:ia 
ling{iística nci 
PSOE 
"Por que ~xiste no PSOE e obre 
todo nos responsabeis dest par
tido perfilados como aspirantes 
(e nalgúns casos xa aspi.rad , 
pensemos no Tripartito) a presi
dentes da Xunta, unha incom
peténcia ou desleixo lingüistico 
tan grande como para que e lles 
resista a lingua do pais: unha lin
gua fa.I\!_iliar e doada de fular, a 
pouco que se lle adique algo de 
oido, atención, estudo e, dende 
lago, (cando menos) visión poli
tica?'', pregunta Anxo Tarrio en 
0 CoRREO GALEGO. "O cronis-
ta que xa está abondo abraiado 
das declaracións, contradiccións 
e comportamentos linguisticos a 
que o ten afeito, por exemplo, o 
alcalde de La Coruña, unha per
soa que, sabendo falar galego co
rrectamente, prefire utilizar un 
castelán deses de vaiapordeus 
( ... ) Fan como aquel que coida
ba que fular inglés consistia en 
fular galego máis amodiño. E es-
te pensamenro, sostido por quen 
aspira a presidir o País, seria ben 
grave pois indicarla pouca consi
deración cara a lingua emoita 
ignoráncia en cuestións idiomá
ticas. E xa que falamos de inglés, 
o cronista e o cidadán poden 
pensar que esa incapacidade pa
ra falar un lingua tan doada de 
domin~ como é o galeg , habe
rá que estendela a calquera u
tra das linguas (francés, inglés, 
portugués, italiano cando 
menos) que un presidente da 
Xunta debe manexar con ccrta 
soltura se quer ir polo mundo 
representándonos c n dignida
de. Ou será que os candidatos 
socialistas se preocuparon de 
aprender outras linguas pero 
non se lles deu en pensar na co
menencia de saber algo de gale
ga? Iso implica que non lles im
portan un can as cousas do 
pais.+ 

' ' 
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Compromiso 
co país 

Femando Salgado, director de 
EL PROGRESO , analisa o 
debalo da eleccions:."o cerne 
está no nível de compr miso 
de cada forza po lítica c n esa 
realidad.e socio-e¿onómica 
que chamamo Galiza; o nível 
de identificación de cada par
tido coa lingua, a cultura, a 
economía e incluso a 
tradición galegas, son os vim
bios da complicidade que, no
meadamente nas eleccións 
autonóm icas, se establece en
tre o eleitor e os candidatos. 
Se a i to umamo o aumento 
dos nacionalismose a sua no
toria lnfluéncia no govemo 
do Estado, coque up 'no in
centivo do voto utilitário, xa 
temo d 'u lem nto 
esenciai para configurar a 

rientaci n do l itorado: 
identificación con Galiza e 
pe d v to gal gui ta, dirf
xa e ou non a unha forza de 
ámbito exclu ivament gal -
go ( ... ) ' a cegueira int re a
da impide ver que Fraga de de 

· o eu de embarco na Galiza, 
superando vellos rebiques 
centrali tas, ocup u i temá
ticamente aspo ición do re
xionali mo ou do galegui mo 
moderado( ... ) Na outra 
extrema do arco político, Xo-
é Manuel Beiras iniciu a tra

vesia opa ta: volveu o BNG 
ao Parlamento, turrou del po
la costa dos casrig0s e foi gar
lopando con enorme 
intelixéncia e aceno histrió
nico as ponlas bravas do na
cionalismo radical ( ... ) O 
PSOE non só arrastou o la tre 
inevitabel dun partido de ám
bito e pañol enon que 
acrecentou cunha falcatrua 
de coalición que ri p u a cati
va pintura galegui ta que 
tiña" .+ 

Auton mia p lític 
e credibilid d 

mo se pensar e xpre ar que 
se pensa fose delict , acaba 
pretendendo qu o ele itorad 
faga o próprio ( ... ). • 

XAQUÍN MART[N 
/ 

~ e , , ' 
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O ·crecemento do BNG foi ho
moxéneo? 

É que as mensaxes da campaña 
.non son segmentadas. Diríxímo
nos á sodedade no seu conxun
to, o modelo que propón o BNG 
é para todos e iso notouse nos 
resultados. A política do BNG é 
a todo o país e na medida en 
que se vai constatando este feito 
vaise aceptando. Qe se achegu,e 
xente de todas as idades e áme
tos é unha proba de que a co
municación está ben tocada, 
que se transmiten os obxectivos 
da organización. A cidadania 
percibiu que somos nós os que 
tacemos a oposición ao PP , e 
con propostas concretas. 

Pero si se apreciaron tendén
cias como a de afianzar o vo
to onde hai preséncia institu
cional ou mesmo se governa. 

É un dado, cada incremento 
eleitoral sempre se di que son 
votos prestados pero logo resul
ta que se conservan e que o 
BNG ten un índice altísimo do 
que se chama voto estructural. 
Ten unha fidelidade moi grande 
no voto, fálase de máis do oi
tenta por cento de persoas que 
continuan votándonos, e todo 
indica que irnos cara arriba. 

Tamén aumentou o voto en 
localidades onde houbo con-
flictos veciñais. · 

Somos percibidos como unha or
ganización positiva pero que está 
presente todos os dias e dai o 
papel fundamental que ten a mili
táncia nacionalista. Está claro 
que se en lugares como Vilaboa 
e as Pontes houbo preséncia ac
tiva e comprometida de militantes 
isa é percibido positivamente e 
tamén se aprécia nos resultados. 

A maioria absoluta no voto da 
mocidade é o dado máis cha
mativo? 

É o máis significativ() de todos. 
Que practicamente o 60% vota
se polo BNG é un potencial in
críbel , son mozos que colleron á 
organización xa nunha etapa de 
madurez e seguirán ofrecendo o 
seu apoio, non van mudar o vo
to . Podemos seguir medrando a 
costa doutras forzas políticas 
pero este crecemento por abai
xo, dos novos, é imparábel. 

Entón non teñen teito eleitoral 
marcado? 

Aspiramos a que unha grande 
maioria da sociedade galega 
pense en coordenadas próprias 
e para iso irnos seguir medran
do. Hoxendia non vexo imposí
bel que o BNG chegue a gover
nar o pais con maioria absoluta. 

Estanse a extrapolar os da: 
dos, pero que expectativas te
ñ en para as próximas elec
cións municipais e xerais? 

A meio prazo xa irnos ter un 
grupo parlamentar nas cortes 
españolas co cal poderia ser 
determinante de maiorias. Vai 
ser un grupo maioritário de moi
tos concellos con várias· a.leal-: 
dias de cidades e mesmp con
seguir un eurodiputado. E .facti
bel que se pase de 400 conce
lleiros a 2000 tal e como se ven 
todos os indicadores. O BNG 

, non chegou ainda ao que a so
ciedade galega desexa, hai per
soas que non votaron as nosas 
listas pero que nos felicitan e 
que agradecen que se fale de 
Galiza. Ternos asumido que isto 
non para aquí. 

GALIZA 
ANOSATERBA 

~ 

Mário López ,~ico 

"O BNG ten unha fidelidade moi grande no vóto" 
* CARME VIDAL 

LEVA DEZ ANOS COIDANDO DA IMAXE DO BNG E APOSTOU POR UNHA CONSCENTE MENSAXE EN POSITIVO 

QUE CALOU NA SOCIEDADE GALEGA DANDOLLE AOS NACIONALISTAS O MAIOR APOIO DA SUA HISTORIA. 

COS DADOS NA MAN E AS TENDÉNCIAS DE VOTO ANALISADAS, MARIO LOPEZ RICO AFIRMA PAUSADO QUE 

XA NON É INCRIBEL QUE O BNG CHEGUE A GOVERNAR CON MAIORIA ABSOLUTA. O GRUPO PARLAMENTAR 

NAS CORTES ESPAÑOLAS E MULTIPLICAR -POR CINCO OS CONCELLEIROS NO PAIS CONSEGUINDO ALCAL

DIAS EN VARIAS CIDADES SON OBXECTIVOS A ACADAR A MAIS CURTO PRAZO, POR VOLTA DAS-PROXIMAS 

CITAS ELEITORAIS. O BNG CONTA PARA ISO CON VARIAS BAZAS N.A MAN, A MAIS IMPORTANTE, PARA 

L!)PEZ RICO, É O "POTENCIAL INCRIBEL" DA MOCIDAbE QUE VOTA NASUA MAIORIA AOS NACIONALISTAS.-

A cociña da campaña 

Como responsábel de imaxe, 
como ve as loubanzas que re
cebeu a campaña do BNG? 

Houbo antes unha precampaña 
moi longa, a proclamación de 
Beiras como candidato foi xusto 
o 19 de Outubro do ano anterior 
co cal :o traballo foi máis alá dos 
quince dias. Quedamos satisfei
tos non por ter _atinado cunha 
campaña senón por conseguir
mos unha estratéxia de comun·i
cación que se axeitou á liña po
lítica do BNG. Esta .só foi unha 
campaña máis e, como hai dez 
anos cando comezou a traballar 
a nasa equipa eleitoral , o que se 

fixo foi transmitir o que a organi
zación quer. Non se conseguiu 
o obxectivo de obter unha maio
ria alternativa nucleada arredór 
do BNG como se pensara pero 
si o de incrementar dun -.J:<eito 

. importante o apoio da socieda
de galega ao BNG. Puxemos o 
horizonte para adiante, procu
rando a través da comunicación 
dicer cousas que son obxectivos 
estratéxicos pero que ainda non 
son realidade. 

A mensaxe foi sempre en po
sitivo. 

Candp no 87 comezou a traba-
11 ar a eqüipa actual unha das 
primeiras causas que fixemos 

ANDRÉS PANARO 

foi estudar a razón que dificuHa
ba que o BNG se comunicase 
adecuadamente coa sociedade'. 
Tiñamos claro que a proposta 
conviña ao país e se trataba de 

· atopar os freos que habia para 
transmitir a mensaxe. Comuni
.car en positivo era básico. Nes
- ta campaña tivemos auas 'ljñas , 
transmitir a ilusión á xente 
cunha . proposta e ao mesmo 
tempo actuar con intelixéncia , 
cuns obxectivos programáticos 
axeitados . 

Responderon asi a quen tala
ba dun nacionalismo que só 
protestaba? 

Non se mudou para nada a 
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combatividade do BNG, tiñamos 
un programa e unhas propostas 
que ian interesar ao país e o 
que habia era que actuar contra 
a mala imaxe que intencionada
mente se provocaba contra nós 
froito das campañas contra o 
nacionalismo que segúe'n exis
tinao. Non só tes que comunicar 
en positivo senón que e preciso 
loitar contra unha estratéxia de 
negativización da tu~ imaxe. 

Sorprendeu mesmo ao se 
comparár· coas , campañas das 
outras forzas p_olíticas. 

O primeiro-que dixemos foi que era 
necesário un governo que de
-fendese os intereses do pqís e isa 
calou na sociedade galega. Os go
vernos do PP e d PSOE deixaron 
de lado á Galiza. O BNG teimou en 
dicer que é unha forza política para 
todo un país e Beiras un presidente 
para todos os galegas e, nese sen
tido, atinamos. Desde a direita e fa
·cendo gala dunha espécie de re
xionalismo fíxose unha mensaxe 
tocada cara Galiza dicendo que se 
ian defender os nasos interese e 
nese sentido competian no mesmo 
terreo de defensa dos intereses da 
Galiza. A coalición quedou fóra de 
órbita, ademáis de lanzar unha in
críbel merísaxe de governo en soli
tário' na que a xeríte non corifiou. O 
BNG díxolle en troques ao electo
rado que habia a posi_bilidade de 
romper a mai.oria absoluta do PP, 
que estaba preparado cuns obxec
tivos e un programa, e a sociedade 
acreditou. 

Foi unha campaña claramente 
presidencialista, con vários 
lemas. 

O lema xogaba co~a complexidade 
semántica que ten a palabra inte
rese, que vai ao corazón e á ca
beza. Tiñamos previsto ir modu
lando as mensaxes ao longo da 
campaña, que era moi personali
zada como o son todas; e .na que 
o BNG saia cunha grande baza 
que era Xosé Manuel Beiras. 
Cando v:imos como ian as campa
ñas pasamos a introducir textos 
secundários com·o os de presi
dente para todos ou presidente 
para todo un pov9. Ai tamén ga
ñamos á coalición e competimos 
adecuadamente con Fraga. 

As campañas profesionali
záronse moito pero continua 
a ser a militáncia a forza fun
damental do BNG? 

Cando Beiras na noite electoral 
felicitou e agradeceu antes- que 
nada o traballo da militáncia só 
estaba facendo xustiza ao que ·é 
o BNG. Cando tacemos reu
nións preparando a campaña 

· sempre se destaca que a xente 
do BNG ten que entender per
feitamente o que se quere dicer, 
os obxectivos, porque para nós 
segue a ser moi importante a 
comunicación directa, que cada 
persoa integrante da organiza
ción sexa quen de .transmitir a 
mensaxe. Quen non é do BNG 
extránase do alto grao de identi 
ficación que teñen os militantes 
co proxecto. 

Era bilíngüe ó lema? 

l~o é un debate que ven de tora. 
E impensábel que o BNG se po
ña a xogar co idioma. 

E a desaparición da estrela no 
cartel? 

A estrela leva dez anos sen 
aparecer nas campañas. Pero 
está e seguirá estando no ana
grama, no 25 de Xullo e en toda 
a nosa simboloxia. + 

\. 
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Un informe da CIG contradi o triunfalismo da Xunta 
- -

. Dispáranse. os focos de incéridios 
ediminué ti eficácia da~ lóita contra ·o lume 
-*H. VIXANDE . 

O ano 1995, e en-menor medi
da 1997, rexistou ·a maior taxa · 
de incéndios habidos no país 
desde 1960. Mália que a Xunta · 
asegura que son focos peque
nos, un informe da ·CIG si hala 
que a política de prevención e 
extinción de lume, máis con
dicionada por neces·idades 
político-admi-nistraUvas que 

~ orientada verdadeiramelite a 
diminuir a incidéncia do lume, 
non é quen de ataflar .un- mal 
endémi'co que ao áno provoca 
a queima de s9.ooo 'hectáreas 
de média~ 

O número de incéndios localiza
dos na Galiza desde 1960 até a 
actualidade, apresenta catro fa
ses. Unha primeira, até 1977, é 
de crecimento dos me·smos até 
chegar aos dous mil por ano. 
De 77 a 1986, prodúcese unha 
oscilación de entre dous· mil e 
catro mil lumes. En 1989, re.xís
tase un incremento especfacu-

. · lar que, até 1994 fai abanear o 
número de incéndios entre seis 
mil e oito mil. O 95 é un ano no 
que o número de lumes chega 
a 16.000, no 96 redúcese a al
go máis de catro mil e en 1997 
acada a candidad'e de 12.000 
lumes forestais. 

Mália a Xunta apresentar unhas 
cifras moi satisfactóirias de re
sultados na loita contra o lume, 
despois do último ano de Gover
no do tripartito, 1989, cando 
meia Galiza ardeu mentres o 
conselleiro de Agricultura, Fran
cisco Sineiro (PSOE) atopábase 
de vacacións nas lllas Balears, 
.o número de lumes cos sucesi
·vos Governos de Manuel Fraga 
coñeceron unha estabilización 
nas cantidades inauguradas por 
Sineiro. O seguinte salto foi o de 
1995 e 1997 (entre Marzo e 
Abril acadáronse 8.500 focos). 

A versión da Xunta é que hai 
moitos focos, pero con pouca 
extensión grazas á intervención 
das equipas de loita contra o lu~ 
me. "O que non reseña a Xunta 
é que n9s comunicados públi
cos redúcese considerabelmen
te o número de hectáreas quei
madas con respeito á realidade 
e aos partes facilitados polos 
axentes forestais", indica a Con
federación lntersindical Galega, 

· que asegurou que "sementes se 
facilita un 20% da superfície 
queimada no monte arborado e 
un 30% do monte raso''. 

No que se r~fire ás hectáreas 
queimadas, 1989 foi o ano de 
maior incidéncia do lume. Du
rante ese periodo, arderon 
180'.000 hectáreas -compre si
nalar que na Galiza están dedi
cadas a monte 1 ~ 880.000 hectá
reas. Posteriomente, entre 1990 

' e a· actualidade, a candidade de 
súperfície queimáda oscila entre 
as 20. 000 e as 50. 000 hectáre
as, un 2,6% da superfície total 
de monte. Asimesmo, alguns 
montes réquéimanse cada catro 
ou cinco anos. 

Con respeito á causa dos-lumes, 
.nun 95% dos cas9s son inten
cionados, o 4% debido a negli-

- ' ..- 1 

plo está no mes de Agosto de 
1996, cando unha média pluvio-

Medi<:las a tomar . xéncias e o 1 % pqr causas des
coñecidas ou naturais. Dentro 
dos lumes intencionados, a orixe 

· dos mesmos está maioritaria-
métrica de seis litros_ durante A respeito das medicas que, a 

mente na eliminél'" · 
once días permitiu que o núme- xuízo da CIG, haberia, que to-

. ro de focos ese mar para reducir a incidéncia do 
ción das mato- - , · - ·ano non supera- lume estaria a elaboración 
gueiras, nos con
flitos sociais ·e na 
criazón de pastos 

1 No que vai d~ 
década as · · -

se os 4.500. · . · dunha leí que permita: reclasifi-

; para a gaderia. 

-= A cm calcula 
· que no ·que vai 
de década as di
versas adniinis-

diyersas _, .· -
administracións 
gastaron en_ total 
máis· de 40 mil 
millóns na loita 
contra o lume" 

-'"o sistema lnfo
ga tal e conforme 
se vai adaptando 
ás 'necesidades 
político· adminis
trativas, vai per
dendo capacida
d e resolutiva e 
acadando moi 
pouca eficácia" , 
afirmou o mem
bro ·da CIG Cláu-

- tración·s ·gastaron 
e-ri total máls de 
40 mil millóns de 
peseta·s na loita 
contrá o lume pa
ra acadar uns re-

c car as producións, de xeito que 
existan normas relativas á lim
·peza, plantación de espécies e 
coordenación de cultivos, atopar 
uhha saida industrial aos exce
dentes combustíbeis que hai no 
monte e a criazón dunha equipa 
fixa de prevención , vixiláncia, 
defensa, reforestación e control 
na explotación do monte. Se
gundo o sindicato nacionalista, 
a política de explotación favore
ce os conflitos sociais porque se 
plantan piñeirais en zonas de 
pastos, elabóranse pastizais en 
lugares de soutos e intercálanse 
cultivos de forraxes con planta
ción de árbores. • 

. dio Quintillán, -
svltados nos que 
a pluviometria máis que o esfor
zo en extinción condicionaba a 
expansión dos lumes. Un exem-

que sen embargo 
aclaroú que o sistema teria utili
dade coa nor.rnativa precisa e 
cos profisionais necesários. 

Sen coordenación de meios 
e cunha política laboral caciquil 
As contratación realizadas pola 

· Consellaria de Agricultura den
tro do Plano lnfoga de loita con
tra o lume diminuen ano tras 

_ ano en 200 persoas. Se en 
1996 houbo 1.836 persoas con
tratadas, o número reducíuse a 
1.648 ern 1997. O persoal des-
tes servizos complétase coas 
aportacións doutras institu
cións. En concreto, súmanse 
Óutros i .800 ·ou 2.000 activos a 
meio dun concerto dos' conce-
11 os- coa Xunta e as Depu-ta
cións, outros 450 que aportan 
as comunidades de montes e 
outros 450 que proveñen dos 
Grupos de Pronto Apoio de 
Protección Civil dos concellos, 
meiante un sistema de subven
ción de dous millóns de pese-

. tas por grupo cada seis m'eses. 

Con estas aportacións, o núme
ro total de persoal empl'egado 
ascende a 4.548 ou · 4.600 per-

soas nos periodos do 15 de Xu
llo até o 30 de Setembro. 

Pero a djspersión de meios e 
efectivos fai praticamente impo
síbel levar a cabo un labor efi
qaz, denúncia a C(G. Aderilais, 
as dotacións de meios do per
soa~ subministrado polos con
cellos é .moi escasa. Tampouco 
existe critério de descontrata
ción d~ empregados, polo que 
este préstase a manipulación, 
basicamente ñas provínci?s de 
Lugo e Ourense, onde o caci-

- quismo nestes corpos ten maior 
penetración . 

A respeito da política de contra
tación e de seguridade laboral, 
as probas físicas que se fan 
son pouco reais e están mani
puladas. Un exemplo é que du
rante anos foro_n contratados 
como vixilantes persoas con 
menos do 50% da visión nor-

mal e mesmo algun aspirante 
cúnha perna ortopédica ten su
perado a proba de aptitude físi
ca. Por outra banda, no que vai 
de ano apresentáronse máis de 
35 demandas por despedimen-
Jo improcedente e perta de 40 
contenciosos administrativos 
pola forma de proceder nas 
probas de aptitude física. 

As irregularidades nas contra
tacións de montes e meio am
biente (uns 800 por províncla e 
ano) máis destacabeis -ade
mais daqueles casos de con
tratados que cobran sen ir a 
traballar- teñen que ver coa 
contratación de persoal empa
droado en concellos distintos 
nos que presta o seníizo (dei
xando sen traballo aos que s.i 
están empadroados neses mu
nicí pios) e nas falsas crecen
ciais de tempo tr.aballado locali
zadas en Lugo.+ 
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Miguel Lores, 
concelleiro do BNG de 
Pontevedra 

'O auditório da cidade foi 
inaugurado sen rematar 
por interese eleitoral' 
Veñen de inaugurar o audi
tório da cidade e xa van pe-
chalo. · 

O auditório de Pontevedra foi 
inaugurado durante a campa
ña eleitoral das autonómicas 
do 19 de Outubro en función 
dun interese eleitoral do Parti
do Popular, xa que imedia
tamente pasada a consulta 
vai ser pechado para proce
der a reparar algunhas de
ficiéncias que apresenta. 

Cal é o problema? 

O problema ven de tempo 
atrás. A obra era unha iniciati
va persoal de Xosé Gu iña . 
Fora comezada en 1990 e es
taba previsto que se rematara 
en 1993, coincidindo coas 
eleicións autonómicas. Non 
foi asi e tardou en rematarse 
catro anos máis. Agora, can
do se inaugura, non se solu
cionaron as deficiéncias. 

E que deficiéncias ten? 

Hai deficiéncias construtoras 
en cuxas razóns non entra
mos porque son cuestións 
técnicas, só dicimos que a 
obra ten problemas e hai pin
gueiras que abrigan a pechar 
o auditório durante uns meses 
para proceder á reparación. 

Custa caro este auditório? 

O presuposto inicial foi sobar
dado con moito e finalmente o 
auditório custou 1.800 millóns 
de pesetas. Este non é o úni
co problema, porque en reali
dade o seu funcionamento vai 
custar moito á cidade: 80 mi
lláns ao ano. Pontevedra non 
ten capacidade para facer 
fr~nte a unha instalación se
mellante, por iso o Governo 
municipal non sabe que facer 
con el. Outra das razóns do 
peche é que o futuro do audi
tório non está claro, por iso fa
lan de fac'er unha fundación 
coa participación de distintas 
entidades da cidade, ainda 
que non tiai nada concretado. 

Entregouse a obra ao coñ
cello? 

A obra nen está rematada nen 
. está recepcionada por parte 
do-conc~llo, de modo que se 
estivo a facer un uso indebido 
dela, que foi eleitoral. + 
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C~MARCAS 

Era firme candidato a arrebatar a alcaldía ao PP 

Estorsións a.nónimas obrigan a un .concelleifo do PSOE de TriYes 
.a deixOr o cargo, 

misións Obreiras no interior do A. nível particular; Luis Alvarez 
Ferreiro hai catro meses sofrira 
unha ameaza de bomba e ulti
m amente du-
rante a noite re-
ce b ir a falsas 

Luis Alva·rez Ferreiro asegurou 
non saber quen en concreto é 
responsábel dos ataques que 

está a recebir, 
pero ·mati.zou 

As estorsións padecidas por un 
concélleiro do PSOE de Póvoa 
de Trives leváronno a renunciar 
ao cargo que ocupa. Os proble
mas comezaron hai vários me
ses, pero agudizáronse a raíz do 
apoio dos socialistas locais a un 
peche no interior do concello. 

Na mañá da xornada eleitoral do 
19 de Outubro, o concelleiro so
cialista Luis Álvarez Ferreiro non 
pudo abrir a sua farmácia por
que a pechadura fara atascada 
con sil~cona. lsto foi o que deci
di u a Alvarez Ferreiro a renun
ciar ao seu cargo. "Teño a miña 
profisión e non podo estragala", 
afirmou o concelleiro socialista. 

. concello, a raíz do despedimen
to ilegal dun traballador. -que a 
maxistraturq. obrigou a readmi- 
tir-, foi apoiado polo PSOE e 
prov9cou as iras do alcalde, 
Luís Alvarez González (PP). Co
mo con$ecuéncia deste apoio, o 
PP acusou ao PSOE de reter ao 
próprio rexedor du.rante o pe
che. O Partido Popular mesmo 
aproveitou o último diada cam
paña para repartir unha carta na 
que repetía as suas acusacións 
contra o PSOE. 

- chamadas tele
fónicas reque
ri nd o os seus 
servizos como 
boticário. Unha 
carta anónima 
publicada no 
diário La Re
gión, acusán
doo de falta de 
profisionalida-

1
Teño a miña 
profesión_ e non 
podo estragala'~, 
afirma Álvarez . 
Ferreiro 

que o seu tra
ballo político 
cria inconiodi
dade ao PP. 

· "Antes de de
cidir abando- · 
nar o meu car
go e renunciar -
a apresentar-
me ás vindei
ras eleicións 
municipais, eu 
era un firme 
candidato a 

O peche, o Venres 17 de Outu
bro, de representantes das Co-

A .tensión no concello tiña ante
cedentes, e no pasado o PP ta
mé n acusara ao PSOE d~ ter 
responsabilidade nunha pintada 
aparecida na casa da secretária 
municipal. 

de, fara unha 
das · últimas 
agresións que sofria o. edil so
cialista antes da sabotaxe á sua 
farmácia. 

arrebatarlle a alcaldía ao ·Parti
q o Popular", afirmou -Luis 
Alvarez Ferreiro. • 

A direción de Património ignora ·qué no lug~r están os restos dq convento de San Antón 

A nova casa consistorial de Monforte construirase 
sobre o aterramento de cinco condes. de Lemos 
-0- M.V. 

A maioria popular do concello de 
Monforte aprobou en pleno Extra
ordinário realizado este mes de 
Outubro o pro~ecto de remodela
ción do edifício público de San 
Antón que na actualidade acolle 
un grupo escolar. A finalidade da 
reforma é adicar as instalacións a 
nova casa consistorial. 

xeitou a ampliación dun ·late
ral do edifício existente, pro
posta no proxecto inicial, pero 
nada dixo sobre as obras que 
poidan ter lugar nos sotos do 
edifício. Os responsábeis de 
Património non tiveron en 
conta que no citado lugar 
existiu até meados do século 
pasado un mosteiro francisca
no denominado de San Antón 
que serviu de panteón a cinco 
condes de Lemas. 

O convento foi derrubado des
pois de que os decretos desa
mortizadores de Mendizábal de 
1836 establecesen a incauta-_ 
ción dos bens das Ordes relixio
sas e a posta a venda dos mes
mos. Só unha parte das osa
mentas dos condes foi recollida 
no coléxio da Compañia~ Rele
ves, altares e columnas de gra
nito do antigo convento figuran 
hoxe esparexidos por toda a lo
calidade. Durante a República A direción de Património re-

No me ..................................... Apelidos .......................... . 

Enderezo ......................................................................... .. 

Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... . 

Povoación ............................... N.l.F. 

Província .......... ................ : ..... País. 

Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os C8demos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 

Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 pta.lano ....... 4.500 pta./semestre 

Europa ........................................ 10.920 

América e resto do mundo ......... 13.080 

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

O Talón ban9ário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a noma de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. . 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN. ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforras .................................... _. ........... : ............ . 

Conta ou Libreta l 1 1 1 1 l l 1 1 1 [TI 

¡ 1 1 1 1 1 1 1 11 1 

Titular ....... .... ................................................................ ~ ......... :·~ .. 

........... ~ ......................................... Nº Sucursal ........................ . 

Povoación ......................... ... ....... Provf ncia ............................ . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome' 11~ sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

DATA ATEN-T /\MENTE. (SINATURA) 

foi construido no lugar un institu
to que nas últimas décadas ser
viu de grupo escolar. 

Pésie a que a organismo depen
dente da Xunta par~ce ignorar a 
história e posíbeis achádegos 
do lugar, dase a circunstárcia 
de que durante a pasada cam
·paña eleitoral, Mant:1el Fra,ga 
presentou en Monforte un libro 
sobre o VII Conde de Lemas, do 
que é autor Pardo de Guevara. • 

/ 

11~ 
Nº 802 · ANO XX 

· Lug~- peatonalizará parte 
do casco histórico e criará 
sete prazas_ 

O proxecto de reforma do 
casco histórico de Lugo, que 
está en trámite de· 
elaboración, inclue a criazón 
de sete prazas e a 
peatona~ización dunha grande 
parte das ruas. Agás rl,las 
concretas como a do general ' 
Franco, o resto dos viais terán 
un único tratamento na 
configuración do seu 
pavimento, xa que se 
suprimirán as beirarruas para 
criar unha calzada peatonal á 
que os veículos só acederán 
excepcionalmente nun horário 
de carga-e-descarga limitado. 
Segundo o governo 
niunicipal, o custe do 
proxecto ascende a 900 
millóns de pesetas 
-procedentes dun convériio 
coa Xunta de 2 . .400 millóns-. 
E'ste ano investiranse 1 SO . 

_ millóns e nos dous seguintes 
0 1 resto dos cartas.• 

O único concelleiro 
s_oc¡la~ista de Esgos deixa 
o cprgc 

1 

António Seara, único 
_ cbncelleiro que tiña o PSOE 

n~ localidade de Esgos, 
apunciou que deixará o 
cargo que ocupa e que se 
dá de baixa no seu partido. 
s!eara xustifica a sua 
decisión en base á falta de 
d:emocrácia interna no seo -
do partido no que militaba, .... 
a. cuxos dirixentes 
p'rovinciais e autonómicos· 
criticou con dureza. O 
cbncelleiro tamén se laoiu 
pola soedade na que que . 
tlvo desempeñar o seu 
labor como concelleiro. 
António Sera será 
substituido polo número 
dous da lista do PSOE ás 
pasadas eleicións 
municipais de 1995, Xosé 
Rérez.+ 

1 

O alcalde do Vicedo di 
que a denúncia do PSOE 
foi ·eleitoralista 

O alcalde do Vicedo , Isaac 
Prado Villapol (PP). acusado 
de falsidade documental para 
'malversar 60,6 millóns de 
pesetas através das dietas 
do concello , acusou ao 
PSOE de denuncialo para 
"obter votos" nas eleicións 
autonómicas do 19 de 
Outubro. Hai documentos 
que demonstran que rsaac 
Prado cobraba dietas e 
gastos de desprazamento de . 
forma inxustificada e que 
estes cartas acadan os 60,6 
millóns de pesetas nun 
periodo _de catre anos, pero o 
alcalde do Vicedo asegurou 
ºque fixo iso "porque as bases 
municipais permitían facelo". 
Para o alcalde, o PSOE 
realizou a denúncia "para 
montar nunha manobra 
política porque pensaban 
obter votos, e despois 
nada".• 
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O Sindicato Labrego p~qe a demisión da ministra de _Agricultura,. Loyola de Palacio 

A Mesa do Leite iniciará mobiliz~ciónS se o 9overno 
' ' • • - r 

. , .. . t I t . 

non conqu1ré ma1s cuota e paga a supertaxa 
,; , ~ - . . ~ 

A Mesa do Leite ven de solici
tar entrevistas tanto co·a . Mi
nistra de Agricultura, Loyola 
de Palacio, como co Presiden
te da Xunta, Manuel_ Fraga lri
barne, tras do anúncio de que 
os productores de leite terán 
que facer frente ao pago da 
supertaxa. De non ser conce
didas, o próximo dia 6 de No
ve.mbro, os integrantes da Me
sa volverán a r·eunirse .para 
elaborar un calendá.rio de mo
biliza9ión.s que comezarán _a 
finais dese mesmo mes. A 
Mesa do Leite rexeita o .pago 
da multa e exixe á responsá
bel de Agricultura que .inicie 
contactos con Bfuxelas para 
co11seguir, tal e como se com
prometeu, un incremento de 
un millón de toneladas máis 
de cuota.-

Entre os acordes adoptados por 
unaniriridade pela Mesa do Leite 
atópase-o rexeitamento ao pro--
ceso formal de comunicación 
dos dados da campaña pasada, 
que' en"tenden c9mo unha "des
consideración co próprio sector 
ao _rachar os compromis.os _ aca-, 
dados coa Mesa do Lerte". Os 
integrantes da Mesa descoñe
cen a contia total da multa e o 
qu~ lle corresponderia pagar 
aos productores galegas, agás 
as cantidades que se barallan 
nos meios de comuriicacióh. O 
pago da supertaxa, nestes mo- · 
mentes, "implicaria a perda 
dunha das últimas oportunida
des de conformar e ·consolidar o 
posíbel incremento de cuota en 
Bfuxelas, nestes momentos en 
plena negociación" aseguran-. 

Entre as reivindicacións fanda
.mentais sinálase a consolida
ción da producción actual e un 
incremento anual que garanta a 
viabilidade das explotacións até 
acadar unha meia de produc
ción como a que teñen as explo
tacións europeas. Segundo os 
integraí)tes da Mesa, este posi
cionamento non' é novo, porque 
o próprio presidente da Xunta e 
o que foi até o de agora conse
lleiro de Agricultura, Tomás Pé
rez Vidal asumiran estas reivin-

, dicacións. 

Segundo Roberto Garcia, que 
falou en nome da Mesa, o cum
p rimen to destes requisitos é 
condición indispensábel antes 
do pagamento da multa, porque 
senón "seria unha -falácia talar 
dun incremento de cuota, cando 
se se cobra p-reviámente a mul-

· ta poderiamos facer que desa~ 
pareceran as explotacións, e le
go non necesitarian ese incre
mento". 

Tamén amasaron a sua frontal 
oposición a calquer intento de 
pago, ben sexa directamente ou · 
através de calquer sistema legal 
novo que se intentara pór en 
marcha, como un sistema de ré
tencións 9brigatórias ou o cobro 
por anticipado, con descantas 
mes a mes. Ao tempo, a Mesa 
do Leite oponse a que haxa un 
periodo transitório na aplicación 
da supertaxa, mentres non se 
garanta o incremento de cuota. 
De non haber contestación in
mediata, dacordo cos compro
misos adquiridGs por parte da 

A finais de Novembro poderian reproducirse as mobílizacións contra a supertax.a e a prol 
de máis cuota. · 

administración;-o próximo Xo
ves , 6 de Novembr·o os inte
grantes da Mesa volveranse a 
reu_nir para concretar un calen
dário de medidas de presión 

- que comezarian a finais do mes 
de Novembro: · · 

En referéncia ás mobilizacións, 
Lídia Senra lembrou que desde 
a administración dise constante
mente "que non lle vai facer 
frente ao tema·até que nos .nio
bilicemos. A conclusión á que 
chegamos é a que non nos que
da "outra via, porque o próprio 
·diálogo que. Fraga oferece, ao fi
nal só permite a mobilización, 
porque -e1 mesm.o, tras facerse 
pública a situación sae facendo 
unhas declaracióflS que contra
din os· compromisos acadados 
co sector cando nos reunimos 
para coñecer cal seria a sua liña 
de governo o pasado 17 de Ou
tubro". 

Demisón da Ministra 

Lídia Senra, anunciou que o 
Sindicato Labrego Galego "vai_ 
máis alá nas suas reivindica
<::ións e pedirá a demisión da Mi
f"!istra de Agricultura,· Loyola de 
Palacio", porque considera 

. "inadmisíbel", que na reunión 
que mantiveron o pasado 16 de 
Outubro "~se~urara que non ti
ña os dados de produción e que 
o dia 20 se fixeran públicos es
tando xa en poder de Bnixelas". 
A ·Secretária x·eral do SLG, 
apuntou a posibilidade de que 
haxa unha malversación de fun
dos públicos porque cada dia de 
retraso na entrega dos dados a 
Bruxelas supoñian un custe 
económico. "Parécenos que 
houbo unha utilización de fun
dos públicos para agachar uns 
dados e favorecer ao PP". 

Ao tempo, Lidia Senra ratificou 
· a postura do. SLG, contrár ia ao 

sistema de cuotas, porq ue ao· 

/ 

seu entender o único que fixo foi 
apartar a Galiza dos mercados 
e frear o avance da producción. 
Diante da reforma, o SLG consi
dera insuficiente o incremento 
de cuota para Galiza. Pela con
tra en_tende que deberia abrirse 
un d_ebate en profundi"dade. a 
respeit6 da Política Agrária Co
m un, PAC, sóbre "que tipo de 

. agricultura queremos. e que tipo 
de produción para a nasa socie- · 
dade", definindo un modelo que 
garanta o control dos exceden
tes, para que a producción sexa 
en base á terra e prescindindo, 
xa que logo, ,da importación de 
soxa, millo, do emprego de hor
monas e daqueles productos 
que. o único que fan é contribuir 
a incrementar os excedentes 
europeus. Ademais, a secretária 
xeral do SLG apuntou a necesi
dade dunha redistribución das 
axudas, "unha explotación ho
landesa recibe oito veces máis 
axudas que unha galega", cun 
prezo mínimo de garantia que 
asegure os custes de produción 
e remunere o traballo. 

O SLG aboga polo estabeleci
mento dunha interprofesional 
con presenza da administración 
a fin ·de garantir uns prezos míni
mos e maniféstase en contra da 
reforma da Organización Comun 
de Mercado, OCM, mesa euro
pea que analisa a reforma da 
Política Agrária -Comun. Lidia 
Senra explica que "esta medida · 
vái s.upor .qt,ie na práctica, os pa
íses excendentárlos éobren un
has axudas moi fortes, a razón 
de 150_.000 quilos de media, 
frenJe ás axudas que cobrarán 
as explotacións galegas, a razón 
de 30.000 quilos de media". Ná 
proposta de reforrna da OCM re
có 11 en se· unhas primas para 

·compensar a caida de prezos en 
función da produción, segundo o 
que, por cada 5.200 quilos de 
cuota concederíase uriha prima 
de 35.000 pesetas.+ 

30 DE OUTUBRO DE 1997 

35 horas 
MANUELCAO 

A ·vitória de L. Jospin en Fráncia está a tet importantes conse, 
cuéncias para a,suntos relacionados co emprego. As ambiciosas 
propostas de Martine Aubry en busca dos chamados "xace, 
mentos" de emprego vense completadas pola i"ntención de im, 
plantar a xomada laboral de 35 horas semanais, sen din:iinu, 
ción salarial, en cumprimento do programa eleitoral. A oposi, 
ción da patronal someterá a duras probas esta promesa. De mo, 
mento, Jospin declarou a intención de lexislar esta modifica, 
ción do horário laboral a partir do 1 de Xaneiro do 2000 con 
ou sen acordo do 'axente sociai . · · 

Para unha poténcia de tipo mediano c9mo Fráncia n n ha er . 
fácil adoptar unilateralmente unha medida deste tipo que alt , 
rará sustantivamente a condicións in titucionai á hora de 
que os axente económico e ociai a ignen. recur . En 
particular, as empresas francesas veran e afectadas n gativa, 
mente na competéncia internaci nal ao encar cer e cu to 
salariais significativamente. Non é previsíbel que e te mai r 
custo poida ser compen ado por unha me"ll ra t en lóxica ou 
organizativa respeito de países c n políticas mellan.te . Así, 
este cámbio debería ser xeralizad , com mínim , a paf e da 
UE que poderían nas institucións económica intemacionais 
tipo OMC ou Grupo dos 7 presionar a outro paí e para ue 
as reducións no tempo de traballo se contemplen na maioria 
das lexislacións laborais. 

A consideración do horário laboral como variábel e flexíbel se, 
gundo os resultados da negociación no eo de cada empre a, 
sector ou país parece gañar adeptos, máis non cabe dúbida de 
que unha lexislación global común ten tamén defen ore . Pr , 
babelmente, e non se implantase pola viada leí a xomada la, 
boral limitada seguiríase traballando moito máis tempo. Non é 
doado deixaf, sen máis, ao libre albedrío e intereses do capita, 
lismo en cada momento o regulamento do horário laboral. O 
progreso ~écnico e as gañáncias de produtividade permitirían 
reducir a xornada laboral a 3 5 ou 3 2 horas semana is sen.do un
ha exixéncia da caL.dade de vida que o tempo de traballo e 
v_aia reducindo progresivamente. 

ANXO IGLESIAS 

'O progreso técnico e as gañáncias 
de produtividade permitirían reducir 
a xornada laboral a 35 ou 32 horas" 

A xeneración dun maior período de ócio podería dar lugar á 
criación de novas actividades e necesidades que inqucirían un 
aumento do emprego. Probabelmente, non sería do reparto de 
trahallo en sí onde se xerarían novos pastos de traballo dado 
que a mellora tecnolóxica e as gañáncias de produtividade 
amortizarían hotas de tráballo. A regulación da· xomada labo
ral 'está a contar con diversas innovacións tal como a poten, 
ciáción do traballo a tempo parcial seguida por.Holanda, a pe, 
nalización.fiscal e social das horas extraordinárias e a adopción 
de acordos parciais entre os áxentes sociais dalgunhas empresas 
alemanas para regular a duración e organización flexíbel do 
tempo de traballo. 

Finalmente, sin.alar os efectos de aprobar normas en matéria 
" laboral que logo serán masivamente incumpridas. A efectivi, 

dade das normas é un elemento central das sociedades demo, 
cráticas polo que resul~a fundamental que da norma deseñada 
poida esixi12e o seu cumprimento. Neste sentido, o' aumento 
da economía sumerxida supón, antes que ·nada, unha eiva ao 

· funcionamento da democrácia. • 
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O president_e da empresa recoñece que se trasvasa trabal!o de Galiza á facto_ria a_ndaluza. 

A construcción de fragatas para Sazón de Ferrol 
será .compartida con Cadiz 

Apreixado ~n pesqueiro 
gaÍego p~las autoridades 

. australianas 

Polo de agora, lndústria autor- • gatas van pertencer ao ministé-
gou a Defensa 7.000. ri~ de Defensa", di . 

Cadiz, só dispón nos orzamen
tos de 25 millóns de pesetas 
para o vindeiro ano. O total esti
mado é de 15.159 millón's a 
aplicar en_fre 1997 e 2002. Des
tínase en total, á Bazán de Fe..'. 
rrol parq o ano 1998, 1.103 mi
llóns para rematar o primeiro 
buque anfíbio ainda que se en
gaden 700 para equipamento e 
resposJo$ do barco .. Se a isto se 

O pesqueiro Salvara foi apreixa
do o Méreores 29 por unha pa~ 
trulleira australiana cando estaba 
traballando perto das illas Mac
Donald. -A tripulación do Salvara 
é de trinta persoas, dez das ca
les son galegas incluíndo ao pa-

· trón do barco. Despois do seu 
apreixamento, en circunstáncias 
non aclaradas, o pesqueiro foi 
conducido a un porto australia
no. O Salvara n·avegaba baixo 
bandeira de comeñéncia e a em
presa armadora é Beitamar, con 
base en Moaña. • 

As catro fragatas que, segundo 
o Governo central e o presiden
te da Xunta Manuel Fraga, ian 
garantir a carga de traballo na 
factoria Bazán de Ferrol non 
aparecen nos orzamentos ela
borados para 1998. No pasado 
ano, fóronlle destinados cen mi-
11 óns de pesetas, pero para o 
vindeiro non se contempla apor
tación para un proxecto que se 
presupostou en 260 mil millóns 
de pesetas . A razón está nun 
artifício contábel para reducir o 
déficit do estado e será lndústria 
quen vaia aportando os cartos a 
Defensa para este proxecto. A 
construcción destas embarca
cións , que está contemplada 
dentro do plano Alta Mar, será 
compartida con Cadiz, segundo 
o presidente de Bazán. Os orza
mentos de 1997 contemplaban 
un investimento de 15.000 mi
llóns para as fragatas en 1998. 

O pasado ano modificouse o 
plano de construcción : alonga
riase até o ano 2006. Ao non ter 
orzamento para o periodo 1998-
2001, o proxecto vai alongarse 
até o ano 2015, unha modifica
ción que, para Francisco Rodrí
guez, d~putado do BNG nas 
Cortes "é incomprensíbel". Este 
cámbio introduce ademais unha 
necesidade maior de orzamen
to: se se estimaba o proxecto en 
260.11 o millóns de pesetas pa
sa a 281.690 millóns. Para o de
putado nacionalista, que per
gunta cando se vai pedir aceiro 
para constrüir o primeiro destes 
barcos, non se pode converter a 
Bazán no armador das Fragatas 
através dos cretas que se lle 
concederon coa mediación de 
Defensa. "Suponse que as fra-

O trasvase de traballo da facto
ría da Bazán de Ferro! a Cadiz é 
recoñecido polo presidente da 
empresa, Alsina Torrente. "A 
Cadiz estamos traspasándolle o 
traballo das fragatas, se non 
conseguise nengun contrato pa
ra fefris agora, jncidiria na facto
ría a prin_cípios do ano que ven 
pero na segunda parte de de 
19-99 xa se espera a ocupáción 
sexa completa con barcos de 
guerra e se ádemais entrara un 
ferri, haberia que trasvasar me
nos desde Ferrol", explicou Alsi
na Torrente. 

lle suman os 25 millóns para o 
segundo anfíbio , o total para 
empresa é de 1 .828 mi·llóns 
cantidade que, a xuízo de Fran
cisco Rodríguez, non soluciona 

. O governo ~spañol . 

Outro dos proxec1os, a cons
trucción dun segundo buque 
anfíbio, ademais de ser un tra
ballo compartido polas tres fac
torias de Ferrol, Cartaxena e 

A especulación inmobiliaria corivértese no primeiro obxectivo dos acredores · 

os ingresos da Bazán e que 
aponta a paros na actividade da 
factoría. Segundo o presidente, 
o plano da empresa que se está . · 
ultimando non contempla a re
ducción do cadro de persoal ·pe- -
ro "si rematar coa diversifica
ción da empresa dando traballo 
a empresas auxiliares".• 

O último proxecto de recuperación industrial de Massó, · 
bloqueado polo falso comprador chileno que patrocinou a Xunta 
* G. LUCA: 

A empresa madrileña Fine 
Conservas S.L., que promete
ra coa garantia da Xunta a re
cuperación de Massó, nen se
q uer estivo representada na 
terceira venda pública do pa
trimónio da conserveira. Ago
ra, o primeiro obxectivo do 
Comité de empresa é a recali
ficación das fincas adquiridas 
polos traballadores, dacordo 
ca precedente establecido por 
Cordelerla$ Mar en Vigo. 

Desde finais de 1986, o conse
lleiro de lndústria deu un decidi
do respaldo público á empresa 
Fine, inscrita no rexisto de Ma
drid e calificada polos bancos 
como deficitária e con baixa acti
vidade. António Couceiro apare
ceu nos meios de comunicación 
avaliando ao chileno Miguel An
gel Gnecco Lillo, apoderado de 
Fine, que nas reunións cos tra
balladores describia á compañia 
madrileña como empresa multi
nacional ita/o-chilena disposta a 
investir até 3.000 millóns de pe
setas nun proxecto de relanza
mento industrial de Massó. Logo 
trascendeu que Gnecco estivera 
várias veces na cadea por estafa 
e crebas fraudulentas e carecia 
de meios para realizar o proxec- 1 

to. A consellaria de lndústria re
coñeceu o avultado historial pe
nitenciário e policial de Gnec.co 
pero asegurou que o seu pro
xecto Rara -Massó contaba "con 
avais sérios". 

Durante case-un ano, o empre
sário chileno que recomendaba 
a Xunta, non deu nen un so dos 
pasos anunciados e non deu re
alizado nengún dos investimen
tos previstos . Pola contra, en 
Febreiro deste ano ameazou 
con renunciar aos seus planos 
se Frigoríficos do Morrazo non 
retiraba outro proxecto de am-
v. ' 

Os inversores pantasma apadriñados pala Xunta derrotaron os proxectos de recupera
ción industrial para Massó. O último foi o de Frigoríficos do Morrazo. 

pliar e diversificar a sua activida
de industriat en parte das insta
lación da conserveira. 

Durante todo este tempo, conti~ 
nou o desvalixamento da fábrica 
de Cangas, a pesar das protes
tas dos traballadores. Despois 
de máis dun ano de continuas 
promesas incumpridas, na vés
pera da terceir.a convocatória de 
subasta do património da con
serveira, o representante de Fi
ne anunciou que elevaria a es
critura públicá un contrato priva
do para liberar débedas de ~as
sb por valor de 1.000 millóns de 
pesetas para abordar deconfado 
a ·relanzamento. Gnecco Lillo 
non apareceu e faltou a este co
mo aos anteriores compromisos. 

Plante de Fine 

Desde o Comite calificaron de 
plante o do empresário ·de Fine 
e confirmamn que aos traballa-

dores non lle quedaba outra op
ción que a venda dos terreas li
bres de cargas adquiridos . no 
xulgado por valor de 265 millóns 
de pesetas. Naturalmente, este 
património non ten o mesmo va
lor como solo ·industrial que co
_mo terreo edificábel polo que re
querirán do Concello a recalifi- · 
cación. 

Trabálladores de Massó califica
ron de "práticamente .imposibel" 
cumprir o .acordo de evitar, a es
peculación inmobiliária nos te
rrees da conservetra, suscrito 
bai sete meses co Concello de 

·Cangas, xa que entenden que 
os máis de mil millons que se 
lles adebedan deberán sai.r da 
plusvalia dos solares. Acrecen
tan qué o que se· executa coa 
terceira subasta é un proxecto 
de liquidáción da conserveira 
·que ven desde o escándalo da 
colza e gue tiña por obx~ctiv.o 

-especular ca património sen que 

a empresa tívese que abonar un 
peso aos traballadores. 

Desde hai cínco anos, a solu-
. ción da crise-de Massó pasaba 

inescusabelmente polo renova
mento e a recuperación indus
trial con axuda da Administra
ción pero o protagonismo dos 
inversores patrocinados desde 
a Xunta produciu retrasos no 
cobro das débedas e desespe-

-ranza entre os traballadores. A 
deriva cara a liquidación do pa
trimónio acelé,rase cando o em
presário chileno apadriñado pa
la consellaria de lndústria fala 
de criar 300 postas de traballo a 
condición de recalificar Onha 
parte de·Massó. A actuación de 
Gnecco Lillo , dirixida desde a 
consellaria de lndústria, prodú
cese durante a último ano de 
governo da Xunta constituida no 
93 e a sua desaJ:>arición coinci
de co final da campaña eleitoral 
autonómica. 

A Xunta defendeu primeiro a op
ción 

1

de Escondrillas para Massó 
péro o empresário faleceu de a 
pouco . A seguir patrocinou á 
empresa CQssonay lnvestments, 
que se apresentaba coma multi
nacional suiza pero os seus -Oi
rectivos acabaron na cadea acu
sados de_ estafa. Por fin, a con
sellaria de lndústria defendeu a 
falsa multinacional chilena Fine 
que resultou un completo fiasco 
pero serveu tanta para dilatar a 
soliJción de Massó. con falsa pro
mesas c0mo pra amortecer as 
protestas dos traballadores du
rante o ano eleitoral. Tamén foi 
útil para bloquear o proxecto in
dustrial de Frigoríficos do Morra
zo e favorecer a opción especu
ladora. "Fine vence a Frigoríficos 
oa operación Massó e recoñece 
a débeda dos traballadores" tiu
laba en primeira páxina A Co
marca do Morrazo en Febreiro 
deste ano.+ 

obstaculiza a participación 
autonómica na UE 

O Go"verno español non 
subscribiu o anexo ao Trata
do de Ámsterdam, asinado o 
pasa~o 2 de Set~mbro, no 
que se Hes recoñece capaci
dade lexislativa aos executi
vos autonómico. Asi mesmo, 
o anexo dota aos governos 
das autonomias de maior 
participación nos órgaos da 
Unión Europea. O grupo-do 
BNG no Congreso, a través 
do seu deputado Francisco 
Rodríguez, apresentou unha 
pregunta parlamentar para 
que o Governo español expU
que a sua-postura. Non subs
cribir este anexo é para os 
nacionalistas unha mostra 
máis de que o executivo de 
Aznar está obsesionado con 
marxinar ás nacionalidades 
históricas. O Estado español 
é o único en Europa que po
sue órgaos autonómicos con 
capacidade lexislativa e ·non 
asinou o anexo do Tratado. A 
pregunta parlamentar interé
sase tamén por se a Xunta de 
Galiza solicitou a sua presen
za nos órgaos da UE, xa que 
muitos dos problemas 
económicos do país están 
condicionados por 
Bruxelas.+ 

Folgas _das traballadoras 
da limpeza de Lugo 

As traballadoras das concesio
nárias de limpeza da cidade de 
Lugo estiveron en folga desde o 
Lus 20 ate o 24 de Outubro para 
reivindicar a equiparación sala
rial cos empregados do mesmo . 
sector nas outras províncias. En 
demanda dun convénio galega 
e solicitando unha suba salarial 
do 5.25% para e$te ano e dun 
5.5 para 1998l as traballadoras 
manifestáronse pelas ruas da ci
dade convocadas_por uc;n, 
CCOO e CIG. Pedian ademais 
un plus de 2.000 pesetas para . 
Domingos e festiyos cando a 
proposta dos empresários é de 
1 .300; As tres centrais sindicais 
anunciaron a denúncia contra 
du.as empFesas, unha delas a 
concesionária dos coléxios· pú
blicos por ter vulnerado o direito 
á taiga das traballadoras e subs
titu ílas por c0ntratadas. Odia 21 
unha traballadora.denunciou a 
agresión dun piquete no que 
presuntamente habia persoas 
con autocolantes da CIG. A cen
tral nacionalista afirmou que 
comprobaría os feitos e que de
nunciaría se se trataba dunha 
calúmnia."+ 
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A SOCIAL-DEMOCRÁCIA, O PARO E A 
POLÍTICA .TRANSVERSAL· 

A deriva; cara posicións a cada mais próxi
mas da direita clásica, dos partidos s·ocial
democratas da vella Europa, tivera o seu 
comezo tráxico pouco antes da Guerra do 
14, continuou inexorabelmente desde o re
mate da II Guerra Mundial e agudizouse 
visibelmente despois do início da última 
crise do capitalismo que comezou nos 70 e 
ainda perdura. 

Este proceso de direitización ten ~ausas 
múltiples e complexas que foran tratadas 
no que xa comeza a ser unha profusión de 
libros. Para o leitor interesado podemos· sa
lientar os de P. Schapf Crisis and choice in 
European social-democracy {Ithaca U, Press 
1991 ) ; o de G Moschonas: La socialdemo
cratie de 1945 á nos jours (Montchretien, 
Paris 1994)eode D. SassoonOneHundred 
Years of socialism. -

Apresenta este proceso de direitización, rit
mos diferentes segundo o pais no que se te
ña prqducido e no noso Estado das autono
mías adquireu un ritmo vetixinoso no que 
atopamos ao PSÓE non só á direita de 
Blair senon' incluso ao mesmo nivel ideoló
xico que o Bundesbank. ·Se algún incauto 
compatriota puido ter algu;nha inocente 
ilusión ante o aparente relevo de González, 
pdg novo secretário xera, as recentes de
claracións de Almunia . deberon aeruar -Co
ma unha ducha fria, se cadra saludábel para 
volver á cruda realidade. O socialismo es
pañol, que segue cínica e obstinadamente 
calificándose de obreiro, descobreu as vir
tudes do socialismo monetarista e mercado
crático do que o libro do· señor Solchaga 
(O fin da idade de ouro) é exemplo sobran
ceiro. 

Deixando para mellor ocasión a análise 
deste libro, imonos centrar case exclusiva-

. mente nas posicións de Almunia. No pri
meiro, é obvio que o PSOE considera que 
deben codñarse unhas elecccións xerais. en 
calquer momento. Deixemos aparte que esta 
previsión sexa acertada ou non pero o que 
é evidente é que o PSOE coida que, eleito
ralmente, á sua esquerda· xa non queda na
da. Ante o xa daquela previsibel fracaso da 
oliveira-bonsai galaico, decide, segundo a 
tradición, rabuñar votos pola direita'. Un 
xiro social é hoxe tan inconcebibel coma 
cando se enfronta_ra desde o poder do Esta
do (xa choveu) cunha folga xeral. A entra
da na Casa Grande. da Esquerda clase por 
concluida porque xa non quedan tránsfugas 
de IU e o señor Anguita é inimigo dos ac
tos de fe cega e obstínase en acordos' pro
gramáticos. Así pois, vade retro Satanas, e 
tranquilicemos a Cuevas. O carácter desta 
posición é interesante porque delata un 
abandono formal de certas posicións refor
mistas e xa non se fai desde o poder senon 
desde a oposición desde donde seria ou .po
déria parecer eleitoralinente máis barato 
polo seu risco menor . Devimos menos 
oportunistas e máis .coerentes coas nosas 
posi~ións de princípio pero estas son clara
mente posicions de dase burguesa, desa no
va clase modernizadora global á que o·_ 
PSOE representa mellor qu~ o torpe e ar-
caico partido no poder. · 

Almunia botáralle flores ao traballo de Lio
nel Jospin, pero referiuse ao británico T ony 
Blair como espello do novo socialismo, no que 
quer mirarse o PSOE para oferecer unha ima
xe de renovamenw. Deixerríos de parte o la
mentábel culto á imaxe do que párticipan 
hoxendia todos os partidos de masas parla
mentarios. O señor Almunia esquece. que 
Blair oponse a que o Reino Unido entre no 
Euro mentres o seu partido pmiña afervoa
do cara ao Euro. Blair toma esta atitude 

Xos~ FERNAN·oo PÉREZ OIA 

cautelar pórque é consciente de duas cau
sas: a primeira,_ que cos ríxidos critérios ae 
entrada·no Euro, o aumento do paro seria 
considerabel e por iso espera non verse· 

-abrigado a cargar ·eleitoralmente con ese 
custe. A sorte na que Blair confía, pode fa, · 
cer que o só aparentemente inexorabel tren 
do Euro pare antes de chegar a estación 
terminus. 

En segundo 'lugar, Blair ten medo do he
xemonismo de Alemaña dentro da UE, que 
se encama-nun central-banquismo dirixido 
por este país no q~e o Euro (como sinalaba 
Carchedi na revista marxista Capital and 
Class, d~ Outono), viria configurado coma 
unha metamórfose do 

. Marco alemán e -seria 
administrado, xunto 

o señor Higgins sen a menor ironía. Deixe
mos que o musculoso .e repoludo loitador 
de Sumo esmague na palestra da nego
ciación, a cada menos colectiva (porque is
·ro non é bon) e debilitada clase obreira. 
Nada póde extrañamos de alguén que cha
ta de adoptar unha posicion sindicalista (ho-
rror!) a ?ona Loyola del Palacio. · 

Nen falar de que o Estado asuma unha cer
ra autonomía e actue conforme ese fomioso 
nome e divisa da Xustiza que é a de discri
minar a pral do débil. Deixemos falar ao 
campeón de Sl:lmo que ha ter argumentos 
convincentes. A política de emprego den, 

tro da UE ten de estar 
circunscrita dentro das 
fronteiras dos países 

con toda a política 
monetáría europea, se
gundo um critérios que 
refrexarán e fomenta
rán os intereses do ca-

'S . e acheg~mos os 
membros. Nestes pro
blemas, a subsidiarieda
de é sagrada xa que po
deria . interferir na com
petitividad.e que é un to
tem esencial dentro do 
armamento ideolóxico 
do capital transna
cional. Unión finan-

, pitalismo alemán xa 
que este Estado é hoxe', · 

-e seguirá a s~r nun fu
turo previsibel, o pais 

--dominante por mor do 
seu avanzado poder 

-- ·recnolóxico. Empre
gando mecanismos de 
pl°i.isvalia relativa, Ale
maña pode . competir 
máis eficazmente no 
mercado mundial 
mentres que os paises 
mais febles dentro da 
UE (os que son técni
camente máis atrasa
dos .coma o Reino 
Unido e España) ,ve
ranse abocados ·a com~ 
petir a traveso de me~ 
canismos de extrac
ción da plusvalía abso
luta (xomada de traba
llo máis longa, maior 
intensidade laboral, sa
hrios reais máis baixos 
etc.) o que significará a 

·perpetuación das polí
ticas redistributivas a 
prol do capital nas vl
timas décadas. Na sua 
xenreira, contra todo o 
que cheire xa non xa a 
socialismo senon a 
·keynesianismo refor-

centros de decisión 
política ao povo burricán 

incrementamos o -risco 
de que.meta a ga4oupa 

para expresar 
'direitamente os seus 

des_exos" 

~,. · 

. ce ira e monetária, si; 
unión social só aos 
poucos. Daquela, o 
bloqueo da estratéxia 
francesa sobre o paro, a 
única eficaz a prazo 
corto e médío, implica 
(Como moitos econo
mistas rebeldes teñen 
sinalado desde Michie 
e Grieve Smith, F. 
Cripps e T. Ward, T. 

, Coutrot etc) unha re
distribución do ingreso 
nacional a prol dos 
mais desfavorecidos e 
iso non é bon. Como 
decía no ano 1932 (en 
plena crise) Edwin Ca
nan, "o paro xenerali
zado ªJ?arece cando o 
pedir de mais convér
tese nun fenónmeno 
universal". As su as 
opinións teñen conta
minado mesmo aos 
partidos obre iros 
( obreiros?) Os obreiros 
son os que teñen pola 
sua teima túzara a cul-

. mista, Almunia paré
cese ao· noso presiden
te omunitário. Opo
ñámonos con el á ne

-s,.. .. '"~- t:;....t,~ . pa do paro. E se teñen 
algunha dúbida que llo 

O financieiro De la Rosa visto por Marcela pregunten á OCDE, ao 
Santorun Ardone. FMI, ao Banco Mun-

fas_ta, utópica e nefanda idea de Jospin de 
introducir a xomada de 35 horas. · 

O EXÉRCITO NATURAL DOS 
PARADOS ·· 

Almunia e os seus colegas louvan o modelo 
de relacións laborais baseado no diálogo so
cial. Non lle cabe na cabeza ao secretário 
xeral do PSOE que o crecemento incesante 
do exército de reserva, que diria don Karl, ou 
para expresalo coas verbas dun dos mento; 
res do · PSOE, o señor Phelps·, o exército na
tutal dos parados é mais que un problema 
unha solución, como con aceda rexouba 
afirma T. Coutrat (Appel des economistes 
pour sortir de la pensée uniqU:e, París Syros 
1997). Solución para perpetuar políticas 
redistributivas a prol do capital que abri
guen a:o exército natural a seguir o exem
plar camiño estadounidense e a gozar, co
ma os traballadores daquel país de maiores 
incentivos para aceitar salários baixos como di 

dial, á Mont Pelerin 
Society, ao CEPR, á señora Thatcher, ao 
señor Solchaga e ao señor Almúnia. 

OS PERIGOSOS XEOGRÁFICOS 

As declaracións de Alrp.unia do dia 21, 
despois da derrota do PSOE na Galiza, son 
ben interesantes porque significan un in
tento desesperado de n~gar. que o avance 
do BNG pode ter calquera comido político . 
que non seX:a o da sua opción nacionalista. 
A ampliacion do espectro polV:ico de apoio' 
.ao BNG que se fundamentou, en non pe
quena medida, nunha proposta programáti
ca de reformismo moderado en contraste 
coa demagóxica e raquítica imaxe que ofre
cera na sua campaña galega o PSOE, queda 
silenciada ate extremos cómicos. As cha
madas á coesión nacional soan a centalis
mo patético e seródio. · Despreza e nega to
da lexitimidade a un programa que xunto 
coa defensa da identidade cultural e ·dunha 
história asumibel, propugna a adopción de , 

. medidas de política económica plausibles 
dentro da toleráncia represiva do sistema. 

A resisténcia a facer unha análise social (xa 
non digamos clasista) da sua derrota, fai que 
leamos cousas tan chocalleiras coma as for
zcis nacioalistas poden defender os intereses dos 
territórios. Non sabemos quen habita eses 
territórios, nen .que intereses e aspiracións 
poidan ter. Defendamos a Serrado Courel e 
tamén Serra Nevada. Gaia está en perigo, 
coitada pola deforestación, a febre do re
quecemento e outros andácios (causados 
non sabemos ben por quen) e ternos que de
fendela desde os nacionalismo periféricos , 
sexan estes de direita ou de esquerda mode
rada. Criemos o nacionalismo orbital. 

Non habendo clases nen outros posibeis su
xeitos históricos dos que botar man, deba
tamos sobre a xeografia abstracta na que 
pode aparecer o orográfico é mineral pero 
non o humano. A aproximación entre o 
político e a base popular, sobre todo cando 
se fai desde unha base social autónoma, re
presenta un perigo para a lonxana demo-

- cracia parlamentar e representativa: se 
achegamos por demais os centros de deci
sión política ao povo buwicán incrementa
mos o nefasto risco de que meta a gadoupa 
para expresar dLreitamente o eu desexos 
e aspi.racións. Como <liria o Big Brother or
wellián no seu transparente newspeak hai 
que achegar a política ao povo. Asi din os 
nasos líderes. 

A PROL DUNHA POLÍTICA DIFÍCIL 

Chegados aqui, está ben lembrar que a pri
meira dificuldade que hoxe enfronta cal
quer proxecto liberador é o da terribel coe
réncia do sistema. Toda acción parcelária 
ven asi devaluada por esa existéncia mono
lítica que fai a cada tanto máis nece ária 
como qifícil unha politica transversal que ac
tue en todas as fronte , unha poltica inter
nacionalista, de base democrática, en par
tidos guias nen xerarquizacións st rili 
zantes. Ao fin, unha política difícil na qu 
haberia que conxugar polftica r di tributi
vas con política rexi nai , política indu -
triais e de defensa do meio ambient 
bre todo, unha p lírica de paz. 

O trunfo do istema, d que frem a d iá
rio as trompetas pestilentes e hemorr idai , 
quer que non leamo no fcia c ma e t 
que tomamos do Guardian Weekly de 24 de 
Agosto pasado: "O g vern d E ad 
Unidos traballa nunha nova xeración d 
armas nucleares perfeccionadas e vai gastar 
anualmente carro mil millóns de dólares 
que poden compararse cos tres mil sciscen
tos que levaba este capítulo no momento 
álxido da guerra fria". 

Perante esta realidade vergoñenta, non 
queda senon citar as fermosas palabras coas 
·que Antonella Picchio pecha o seu libro 
(Social reproduction: the political economy of 
the labour market, Cambridge 1992) : "non 
noso tempos, cando nos enfrontamos con , 
novas formas de carreira armamentista ini
c~ada na Guerra do Golfo; deberíamos lem
ñrar que o direito a subsistir de persoas, pa
vos e minorías, require a abolicion da gue
rra. A ·posibilidade de ·aniquilar a millóns 
de seres humanos para defender ·as condi
cións de acumulación a nível internacional é 
un sinal máis do fondo cinismo que abrolta 
das condicións .de de produccion-reproduc
ción baixo o capitalismo".• 

o economista XOSÉ FERNANDO PEREZ OIA foi xefe da 
Sección dos Paises do Sul da Europa na Comisión 

EcoRómica para Europa (CEPE) da ONU 

.· 
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No Estado español morren anualmente a causa do cancro, unhas 80.000 persoas. . 

Critican a intoleráncia da medicina oficial 

Os enfermos de cancro peden 
alternativas á quimioterápia 
*A. ESTÉVEZ 

Unha muller, C.G.M., á que se 
lle diagnosticou un tumor na 
mama, e un home, X.C .Q., un 
cancro de vexiga, son dous dos 
enfermos galegas que percura
ron un alívio para a sua enfermi
dade fora da mediciña oficial. A 
quimioterápia e a radioterápia 
aplicadas tras a extirpación dos 
tumores non resultaron efecti
vas e ademais incidiron na debi
lidade deste enfermos pala sua 
toxicidade. A Asociación de En
fermos de Cancro, cuxa sede 
está situada en Vigo, pede que 
se abra unha via para os cientí
ficos que traballan neutras alter
nativas. Para iso, veñen de pu
blicar o libro De que fa humani
dad padezca cancer yo acuso, 
que recolle as peripécias e ex
perimentos do aragonés Joa
quin Amat, médico rexeitado po
los estamentos oficiais no trata
mento da enfermidade. 

No primeiro caso, o desta enfer
ma con cancro de mama, a sua 
testemuña serve para apoiar as 
teses de Amat. Cansada da qui
m ioterápia, unha vez que lle 
practicaron a mastetomia deci
diu recorrir ao método oferecido 
polo aragonés. Os médicos dá
banlle unha esperanza de vida 
de pouco máis dun ano, que se 
prolongou bastante máis co tra
tam e nto a base de urea de 
Amat. No segundo caso, o pa
ciente, despois de duas opera
cións e várias tandas de quimio
terápia en 1990, decidiu probar 
co tratamento de Amat con re
sultados positivos, polo menos 
en canto á dar. Este é, un as
pecto no que tamén fai fincapé 
Dolores González Dávila, presi
denta da Asociación de Enfer
mos de Ci:mcro: a mellara das 
condicións de vida do enfermo, 
rematar coa angúria e depre-
sión que provoca a dar. · 

Amat é un maldito dentro da in
vestigación oficial contra o ca:n
cro e, xunto a outros médicos 
europeus que comparten as 
suas teoria, sinala que esta en
fermidade criou monopólios gas 
laboratórios farmacéuticos. E o 
autor do tratado Cancer,· teoría 
bioquímipa. y práctica clínica. O 
seu traballo nun centro privado 
de--Castellón nos anos 80 levou-

no a investigar os derivados da 
urea, substáncia que se atopa 
na orina. Out ro doutor, o grego 
Danopoulous , levaba anos ad
ministrando aos seus enfemos 
urea por via oral pero Amat non 
cria nos beneficios dunha prácti
ca tan suave, polo que a sua so
lución é intravenosa. Nos anos 
setenta, o doutor Blanco Corde
ro aplicaba aos enfermos de 
cancro un composto entre o que 
se atopaba urea e a Bayer co
mercializa en Alemaña o sura
min, que tamén é un derivado. 

A principal difer,éncia entre os 
médicos está na concepción da 
enfermidade: a medicina oficial 
segue a liña de combatir o tu
mor, sexa na investigación de 
vacinas sexa nas terápias pos
te ri o res, mentres que outros 
doutores optan por loitar conttra 
os trastornos que incentivan o 
crecimento de tumores. Cando 
Ernest Lluch era ministro de Sa
nidade co PSOE, ~n 1984, tanto 
o comité científico do ministéri.o 
como o farmaceutico aprobaron 
un ensaio clínico tras ver os re
sultados que obtiña o aragonés 
Amat con enfermos terminais. 
Pero a intervención do coléxio 
médico provincial de Alicante e 
do Governador civil desta pro
víncia presionou até que se pe
chou o centro. Os enfermos ma
nifestáronse peaindo Amatrisan. 
Outras institucións médicas co
mezaron a descalificar a Amat 
ante o ministério, ate que Lluch 
fixo que o médico renunciara ao 
ensaio. Amat enfrentouse a vá
rios procesos xudiciais. A medi
cina oficial sinala que xoga coa 
xente ao aterecer remédios en
ganosos. El resposta que consi
gue co seu tratamento unha un 
avance no ermo que nos últimos 
anos supuxo· a investigación 
contra o cancro. A /lsociación 
·de Enfermos pede a toleráncia 
da medicina para aceptar o 
Amatrisán, sen efectos secun
dários; o neurociruxano arago
nés segue suministrándoo a 
quen llo solicite ainda que se 
laia de que non se i(ltroduza na 
Seguridade Social. De.sde a, me
dicina oficial recoñécese que a 
radioterápia e a quimioterápia 
non están obtendo resultados 
nunha enferrnidaqe da que ma
rren 80.000 .persoas ao ano no 
Estado.+ 
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-CaixaGalicza 
.subasta a casa 
dunha familia 
de Coristanc9 
estafada polo 
construtor 
Xesus Vieites e Asunción 
Puentes son un matrimónio-de 
emigrantes qu.e na yolta a Gali
za mercaron unha· vi'venda en 
construcción en Coristanc9 a 
outra parella formada polo 
construtor da · e-as~ Celestino 
Varela e a sua muller Luz Divi--. 
na García . O d~cumento- de 
venda foi suscri- -
to ante notário e 
na operación os 

· compradores. 
souberon que so
bre o terreo e a 
casa habia unha 
hipoteca. De 
calquer maneira, 
Celestino Y arela 
corn prometernf"e 
a levantala a 
medida que Xe
sus e Asunción -
foran pagando os -
prazos da com
pra que se-Tixou 
en once millóns 
de pesetas. O 19 
de Agosto, día 
da compra, en
tregaron cinco 
millóns,- en De
cembro tres máis 
e entre Xaneiro 
e Febreiro de 

- 1993 dous roáis. Cando restaba 
un millón de pesetas por pagar, 
a família ocupou a casa que ain
da estaba sen rematar mália o 
acordo que fixaba o 31 de De-

cembro de 1992 como. data lí
mite. Ao mesmo tempo, a pare
lla· que lla venciera marchou de 
Carballo e comezou a evitar a 
Xesus. · 

Coa vivencia sen rematar, a fa
mília é avisada por un emprega
do· de Caixa · Gaticia de que se 
vai .subastar o inmóbél ao non 
ter pag!:ldo Varela nen a hrpote
ca neh os intereses. Cando Xe
sus Vieites vai ao rexistro. da 
ptopriedade, compraba que non 
só non está levantada a hipote
ca senón que a tiña embargada 
por terceiras. persa.as ás que pre
suntamente tarrÍén estafara' ó 

·construtor. Ao ter só suscrito 
un docume-nto privado anre no
tário, no rexistro segue cons
tando qu-e a · propriedad e é de 
Varela. No xulgado de instruc.; 
ción de €arballo admitiron a 
querela apFesentada pole avo
gado de Vieites e procederon a 
buscar ao mat-rimónio denun
ciado. Afnda:·hoxe a policía xu
dicial non puiélo tomarlles· de
claración por ter domicítio des
coñetido. 

Á sua vez, Caixa Galiéia segue o 
procese xudicial ao non estar a 
-finca liberada da hipoteca. Para 

-_ -o día 16 de De- · 
cembro está fi-

~,,~<: xada a cl-ata da 

subasta da finca 
e da vivenda. 
Xesus Vieites; 
que se sinte de; 
samparado," diri
xiouse ao fiscal 
xefe da Audién
c'ia Provincial 
da Coruña para 
que interceda 
no caso. Xesus 
cobra 49.000 
pesetas de pen
sión e Asunción 
traballa na lirn
peza dun hostal. 
Os aforras da 
emigración fo
ron os que paga
ron pola casa 
que agora non 
teñen. Mália se-
-ren vítimas dun 

fra'°'ude agravado ao non ter a ti
tularidade da finca' no rexistrb 
da propriedade, Asunción ase
gura ter "esp_eranza" en qu"e a 
subasta non siga adiante. • 

PUCHEIRO 

O deliríum tramebundus 
futbolístico · 

·l 

Os afeizoados celt-istas levaban agardando catro anos a que -a sua 
equipa fose coma o Deportivo. Os seús sofrimentos non eran tanto 
de ollarse tempada ttas t~nipada n<).dando no fundo. do pozo da-táboa 
clasificatóri~, coma_ o enxergar en_ lóntananza aG Depor:tivo empo
leira3o ao catón do Madrid e o Barcelon;;i. (o que conforma a piópria 
identidade é o enimigó). A decepción do· úlÜmo ano, onéle· a propa
ganda prometía montes e mqrea;; de .pontos, deixou a moitos ~farei
ros celtistas nun estado de choque· mental preventivo. Máis os resul
tados desta Liga, lévaós, de novo, á situacións de delírium tremebun
dus ou enfenu~za en5onación vaidosa. Mentres tanto, os deportivista 
están a sofrer unha cura terapéutica de· umildade, encomendándose 
a un deus maior que representan como Bebeto. Os viguistas cornpór
tanse coma .. pobres que deron saído da ·rniséria e os curuñesistas co-

- ma caseiros emparentados coa ·fidalguía decadente. Máis pouco-im
,porta, o µeporte. é espectáculo, ficción, na que os .espectadoreS- esco
llen o papel que lle a~inan a cada protagonista, identificándose con 
el. Algunhas.-veces cadra que o final remata sºendo se111ellante aoque 

· un arela.• -
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Anulan os despidos de 
duas traballadoras de 
Tabacalera 

O xulgado do Social número un 
de Pontevedrá anulou o despido 
de duas traballadoras de 
Tabacalera entendendo que se . 
producira unha discriminación 
sexista. O. despido fara · _ 
efeétuado-pór Xosé Lujs 
Cordeiro, un axente de · 

r 'Tabacalera que argumentará a· 
falta de "poliv.a1éncia funci.onál" 
de B.C.R. e A. D: L. no traballo. 
O xuíz, quen absolveu a 

- Tabacalera pero condeou ao 
axente a readmitir ás duas 
etnpregadas, sinala que a 
"polivaléncia funcional" npn é _ 

· máis qoe unha pretexto xaque 
o.empresário deu a entender na 
sua declaración que 

. , consideraba-máis válidos aos 
. ' _,homes:que ás mulleres á hora 

de traballar. Tabacalera é unhá 
:·.: ,. dgs-empresas-incluídas.no . · 
¡ - - ·.plano. Optima de igualdad_e-de 
. oportunidades entre.t10mes e -

mulleres.+ 

En Compostela cons6tuen 
-a Mesa pala Liberdade de 
-_·µpresión , 

:A proibición de pegar . 
_cartaces sen explicacióri por 
parte da poliC?ia municipal de '. 
Santiago moveu a vários 
colectivos sociais da cidade 

- a cohstituir a Mesa 
Composte/a13a pola 
Liberdade. de Expresión. A 
iniciativa foi apresentada o 
Xoves 23 de Outubro na 
libraria Maria Balteira da 

. Santiago. Co argumento da 
ordeanza municipal de 
protección do entorño e 
meio ambiente, os axentes 
municip.ais proiben as 
pegadas de cartaces ou 
mesmo, segundo denúncian 
os promotores desta mesa, 
o reparto de panfletos. Os 
colectivos que se aderiron á 
iniciativa queren que o 
conflito sexa resolto polo 
Tribunal-Superior de Xustiza 
da Galiza ~a que a pegada 
de cartaces está supoñendo 
ideñtificacións contínuas, 
multas e procesos xudiciais 
que califican de 
-"persecucións selectivas".+ 

Fer~I xa tén casa para 
mulleres maltratadas 

Ate agora os servizos sociais 
do concello de Ferro! tiñan que 
distribuir á.s mulleres que 
acudian pédindo axuda por
vários pisos; nestes dias, xa se .. 
están rematando os traballos 
de acondidnaníento dunha 

· ' ' vivenaa que funcionará comó a 
. casa para a~ mulleres -,. 

maltratadas e que canta con 
dez habitacións. No que-vai de 

. 1997, vinteoito persoas foron 
- " acollidas polos servizos sociais 

entre m1:.1lleres, a maioria delas 
casadas e con menos de 4b 
anos, e nenos. Asimesmo, 
segundo os servizos sociais 
ferroláns, máis do 80% non 
cantan con estudos primários e 
SÓ o 6% teñen BUP ou FP. En 
Ferro! teñen admitido mulleres 
doutros municípios nos pisos 
mália que non é a práctica 
comun neutros centros 
gal~gos.+ 
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Fortes penas para oito dos encausados no caso, Filesa 

Os ·socialistas comezan 
' , . 

a entrar no carcere 
-0-B.L. 

O Tribunal Supremo condenou 
á pena de cárcere a oito dos 
once encausados poi~ caso 

- Filesa, seis· miritantes socialis
tas e 2 directivos de empresa. 
A senténcia afirma que Filesa 
era o que semellaba, un grupo 
de empresas criado para su
fragar os gastos do PSOE nas 
campañas eleitorals, que che
gou a recadar máis de mil mi
llóns de pesetas. Esta condea 
vai levar por vez primeira á ca
dea a altos cárregos do PSOE 
vítimas dun xeito patrimonia
lista ~e f.a~r política. 

A meados de 1987 altos cárre
g6s do PSOE puxeron en mar
cha un "conglomerado de socie
dades" cuxo fin primordial era a 
criación dos "fondos econó
micos necesários para facer 
fronte aos ggstos orixinados po
lo partido nas campañas eleito
rais de 1989, europeas e xe
rais", afirma o Tribunal Supre
mo. A senténcia relata a adqui
sición de Josep Maria Sala e 
Carlos Navarro de Time Export, 
unha sociedade dedicada á 
prospeción de mercados. Logo 
_criarían distintas sociedades e 
participarian neutras. Todos os 
implicados tif'.ían daquelas im
portantes cárregos de responsa
bilidad§ no PSOE. 

A senténcia considera non acre
ditado (non o investigaron) que 
existisen contrapartidas ás doa
cións realizadas por bancos e 
outras importantes empresas, 
salvándose deste xeito impor
tantes persoalidades do mundo 

finacieiro de ser condenadas. A 
senténcia afirma que dar diñeiro 
a un partido n9n é, en si mes
mo, un delito . E delito o recibilo 
sen respeitar a lexislación elei
toral e sobre finaciamento de 
partidos. Así, a senténcia consi
dera probado que os principais 
acusados cometeron un delito 
de asociación ilícita, pois o enta
rimado empresarial que criaron 
tiña por obxeto bulrar as condi
cións estabelecidas pala lexisla
ción en relación co finaciamento 
privado dos partidos. A lei de 
1987 fixa uns requisitos e uns li
mitacións para os gastos eleito
rais , considerando delito eleito
ral o falseamento das cantas co
rrespondentes a eses gastos. 

Os dous únicos empresários 
condenados , dos cinco xulga
dos, o ex presidente de Enasa, 
Juan António Malina, e o ex vi 
cepresidente de Cepsa, Eugé
nio Marín, fórono a seis meses 
de arresto por apropriación in
debida, ao considerar que per
xudicaron ao Estado e aos ac
cionisfas cos pagamentos que 
lle realizaron ao PSOE. 

Menos sorte tiveron os cárregos 
socialistas. Carlos Navarro, ex di
putado do PSOE, considerado o 
cerebre das empresas. T erá que 
cumprir 11 anos de cadea. Os 
administradores Luis Olíveró e Al
berto Flores deberán pasar 1 o 
anos en prisión. Josep Maria Sa
la, senador e deputado catalán , 
con tres anos, Aida Alvarez, res
ponsábel de finanzas do PSOE e 
o seu home e Miguel Moreno ta
mén terán que cumplir dous anos 
e catro meses de prisión .• 

OS TEMPOS DA XENTE 
GUAPA SOCIALISTA 

B. LAXE 

Esta senténcia ven a ser tamén uñha condea a unha maneira de en
tender a política que puxo de moda a beatiful people (xente guapa) 
do PSOE e que non só adoptaron con maior ou menor éxito outros 
partidos coma o PP, senón que impregnou a toda a sociedade espa
ñola. Unha política onde o máis normal era o tráfico de influéncias, o 
uso de información previlexiada, o cobro de comisións sobre a c9n
c.esión de obras, o pagamento de informes nunca realizados ... E a 
confusión entre Administración pública e negócios privados. 

Segundo o PSOE, todo isto ocorria sen que os máximos responsá
beis do parti~fo, políticos , organizativos, ideolóxicos, económicos , se 
enteirasen de nada. O despotismo do PSOE chegou ao ponto de 
que, podendo facer outra lei de financiamento dos partidos, apro
baron unha que se publicou no boletín , ao· mesmo tempo que se 
montaba o tinglado empresarial destinado a conculcala. 

Se o PSOE fo i agora condenado polo caso Filesa é precisamente 
pola inipunidade na.que se movia. Tamén o PP conta con múltiples 
casos de financiamento ilegal, como foi o do ex vicepresidente da 
Xunta, Xosé Luis Barreiro. Unhas veces escapou porque ~s garan
tias legiais nos procesos (Caso Naseiro) botaron a baixo as probas, e 
outras porqLie,. máis doctos na matéria, (Calvía, Burgos, León, Za
mora ... ) gardaron millor as formas que os novas ricos do PSOE, que 
se consideraban eternos na sua Administración. 

Se ~xiste financiamento ilegal nalguns partidos, o que non se pode e xe
ralízar oomo se está a facer e afirmar que ''todo~ se financiaron ilegal
mente". Nen isto é certo, alguns secadr<¡I porque nen sequer podían fa
celo ao estar alonxados do poder, ne11 exculpa aos trasgre~ores da leL 

Salas 9imitiu dos seus cárregos e Almúnia pediu perdón dez anos des
pois por esta política, pero, mentres uns van ao cárcere, outros dirixen
tes seguen impedindo unha verdadeira rexeneración da vida polític? 
es.tatql, p_actªnd_p a.§aLd_a dos escándalos e dosificando as informacións 

rtk,nG>c..iet®fge¡f!ifQQ~ Q"alificarife~má~iRu!"&afQ'mR~rmanente aa cidattania. + 
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Ampl0 trunfo do centro-esquerda e voto de castigo ao peronismo 

Arxentina, contra as privatizaciónS · 
*P. GRINBERG-BUENOS AIRES 

A catorce anos de ter recupe
rado a democrácia, tras a si
n istra ditadura de Videla, a 
ciudadania arxentina demos
trou este Domingo 26 de Outu
bro, nas eleicións nacionais 
lexislativas, que acadou un 
grao de madurez reflectido 
nun voto masivo polo cámbio 
e de castigo aos principais re
ferentes do peronismo gover
nante: o presidente Carlos Me
nem e o governador de Bue
nos Aires, Eduardo Duhalde. 

A Alianza-coalición de centro-es
querda integrada pala Unión Cí
vica Radical , UCR, (do ex presi
dente Raúl Alfonsíon) e a Frente 
País Solidario, Frepaso, obtivo o 
46,96 por cento dos votos a ní
vel nacional , contra 34,82 do 
Partido Xusticialista (peronista) , · 
contabilizando os distritos nos 
que a UCR e a Frepaso foron 
separadas aos comícios. 

Destas eleicións , destinadas a 
renovar parcialmente a Cámara 
de Deputados Nacionais e os 
parlamentos provinciais (esta
tais ) e municipais (alcaldias), 
xurde como figura preponderan
te a dirixente da Alianza, Gra
ciela Fernández Meixide. A até 
agora senadora pala Frepaso e 
eleita deputada pola Alianza é 
unha mestra de francés que, co
mo tantas mulleres deste país, 
iniciouse na loita social a partir 
da desaparición do seu filio, se
cuestrado por un grupo de tare
fas durante a ditadura. 

Até a formación da Alianza, en 
Agosto último, o peronismo con
sideraba asegurada a sua hexe
monia política, sustentada basi
camente no logro da estabilida
de económica tras a crise da hi
perinflación desatada no último 
período do governo de Alfonsín. 
Esa crise obrigou ao ex-presi
dente a entregar anticipadamen
te o poder ao seu sucesor elei- · 
to , Carlos Menem, en 1989. 

O governador da província (esta
do) de Buenos Aires -amáis rica 
e povoada do país- Eduardo 
Duhalde non via obstaculos para 
sua carreira como candidato pre
sidencial "natural" do peronismo 
en 1999, cando Menem concluira 
seu segundo mandado. Nembar
gantes, a formación da coalición 
entre o radicalismo e a centro
esquerdista Frepaso, obrigoulle a 
"entregar a dama". Nunha elei
ción marcada polo protagonismo 
feminino, Duhalde houbo de lan
zar á sua esposa, "Chiche", a 
competir como candidata a de
putada por Buenos Aires con 
Graciela Fernández Meixide. 

A ampla vitória de Fernández 
Meixide en Buenos Aires -48 
por cento contra 41 por cento do 
peronismo-, un bastión peronis
ta por exceléncia, sorprendeu 
até os pfóprios dirixentes da 
Alianza. E que a señora Duhal: 
de, responsábel da Acción So
cial no distrito, implementa un 
programa asistencialista de en
trega de alimentos básicos á po
voación máis castigada polo de
semprego e a probeza, e conta
ba, aparentemente,. cunha base 
de sustentación máiS' forte que a · 
da senadora, de perfil máis inte" 

O Presidente· antentino, Carfos Menem, durante unha pasada visita a Santiago. 

lectual e integrante da Asem
blea Permanente polos Direitos 
Humanos. 

' A derrota oficialista marca un 
cámbio sustancial na relación de 
forzas que sostiveron o peronis
mo e a oposición n·os últimos oito · 
anos, ainda que o xusticialismo 
manterá a sua maioria no Con
greso, con 119 deputados contra 
103 da Alianza. Os flamantes le
xisladores -entre eles duas mu
lleres de forte personalidade, co
mo Fernandez 
Meixide e Chiche 

Cavallo foi eleito polo seu novo 
partido, Acción pola República, 
onde é aliado doutro ex-ministro 
(do Interior) de Menem, Gustavo 
Beliz, quen renuncióu ao. seu 
pasto tras denunciar a existén
cia dun "niño -de serpes" no _en-
torno presidencial. · 

Novo mapa político 

Durante a campaña eleitoral, o 
oficialismo apelou ao temor da 
cidadania co lema "nós ou o ca-

os". Asi como Al- -
fonsin, na sua 
presidencia, pre-Duhalde- asumi

ran os seus car
gos o 10 de De
cembro próximo. 

11y 
amos a te n deu identifi

carse a si mesmo 
cos valores de
mocráticos cun 
"nós ou o golpe", 
Menem e Duhal
de intentaron re
tratar -o medo da 
cidadania a per
der a estabilida
de económica e 
'volver aa·s tem
pos da hiperinfla-

Tamén incorpo
rarase ao Parla
mento , como re
sultado desta 
eleición de ~or 
presivos resulta
dos, o ex-ministro 
de Economia de 
Menem, Domingo 
Cavallo, un neo-

prepararnos para 
governar no 99", 
di Graciela F. 
Meixide, lider 
opositora e nai 
~un desaparecido" 

liberal autor do 
plano de convertibilidade do Go- . 
verno expulsado do Gabinete 
tras denúncias da existéncia de 
"máfias" e corrupción en círculos 
próxil'T)os ao poder. Cavallo é o 
principal denunciante contra o 
empresário Alfredo Yabran, pro
prietario de correos privados, 
tendas libres en aeroportos lo
cais e concesionário (ainda que 
el non recoñece esa empresa 
como própria e manéxase con 
testaferros) de Edcadasa, os de
positas fiscais do aeroporto ir:i
ternacional de Ezeiza (Buenos 
Aires). 

O chefe da custódia do podero
so empresário, o ex-oficial do 
Exército Gregario Rios, está 
preso e será procesado como 
presunto instigador do asasina
to do fotógrafo José Luis Cabe
zas, secuestrado, paleado e in
cinerado o · 25 de Xanei ro ú lti
mo, nun crime ainda non escla
recido totalmente e que conmo
veu profundalT)ente á socL~dade 
arxentina. 

ción, cando os 
supermercados 

cambiaban os prezos das mer
cadu-rias até várias veces no 
mesmo dia. 

A clase média endeb~dada, po- . 
lo aceso ao crédito en cuotas fi
xas acadado durante a estabili
dade de Menem e Cavallo (a un 
custo social de desemprego e 
amplas capas da povoación 
marxinadas do mercado de tra
ballo), cede u a esa chantaxe 
eleitoral en 1'995, cando Menem 
foi reeleito por máis do 50 por 
cent o dos votos. 

Os dirixentes da Alianza sostive
ron na campaña que non cues
tionan a estabilidade ·económica, 
·pero si as privatizacións das em
presas públicas por decreto e . 
sen transparéncia; e a aureola 
de corrupción que, especialmen
te no seu segundo mandado, ro-

. deou .ao entorno do poder~ 

"Irnos prepararnos para gover
nar no ~9:, sostivo Graciela Fer- · 
nández Meixide, a quen debe re-

ANXO IGLESIAS 

coñecerselle un mérito: xamais, 
na campaña eleitoral, utilizou a 
imaxe do seu tillo desaparecido 
para conmover ao eleitorado. 
Tamén subliñou que "na Arxenti
na non se v~i a discutir o que 
non é discutíbel: a democrácia e 
a estabilidade económica, senón 
os grandes temas qe todos os 
dia~ , a os que o governo xa non 
lles poderá dar as costas. 

Meixide é compañeira na Frepa
so dun peronista, o de.putada 

. Carlos "\;hacho" Alvarez , quen 
xunto a outros lexisladores xusti
cialistas separouse eri 1991 do 
menemismo dando o xetme da 
frente que integran ademais sec
tores do socialismo, pero ao que 
non _se sumou a esquerda mar
xista, que considera a Alianza 
"continuista" dq p.ctual rexime. 

O ex-president€ Alfdnsin foi un 
dos xestores da coalición entré 
a Frepaso e a UCR, ainda que 
non se postulou a cargo algun 
nestas eleicións, nun intelixente 
paso ab costado ante a cidada
nia que, se ben recoñece séu 
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Marrocos anúncia 
o referendo do Sahara 
·para o seis de Decembro 
de 1998 ·. 

• Segunoo un anúncio feito 
polo Governo de Marrocos, o 
seis de Decembro de 1998 é 
a data para a celebración do 
referendo de · 
autodeterminación do Sahara 
Ocidental, ocupado por 
Marrocos desde 1975. 
Previamente haberá un 
periodo transitório de seis 
semanas. Segundo Rabat, o 
vtndeiro primeiró de 
Decembro retómase o 
proceso de. identificación da 
povoación que pode 
participar na consulta, 

-segundo un acorde chegado 
en Houston .. Estados Unidos, 
entre as partes implicadas. A 
Frente Polisária considera 
que só a aplicación estrita 
dos acordes de Houston pode 

- permitir a realización dun 
referendo libre e xusto, polo 
que dema11dou a máxima 
presión internacional sobr/ 
Marrocos.+ 

. Os· indios navaios 
resístense á deportación 
do santuário do 
Big Mountai!' 

Perta de 12.000 índios 
navajos resístense desde o 
pasado mes de Abril ás 
deportacións que padece 
esta tríbu por imposición da 
Adminis.tración 
norte~mericana para 

· beneficiar a unha compañia 
mineira que quer explotar 
un xacimento no santuár~o 

_ que a comunidade india 
ocupa ,, o Big Mountain, no 
estado de Arizona, informa 
a axéncia ADAI. Mália que os 
pleitos coa compañia 
mineira ainda continuan, 
esta empresa chegou a un 
acordo con Bill Cllinton 
para procederás 
deportación s.• 

Pucheirazo nas eleicións 
municipais en Alxéria 

rol de líder da 1ransición .cierno- O guvernamental partido 
crática, ainda mantén demasia- Agrupación N3:cional 
do fresca a memória dos crueis Democrática foi o vencedor 
tempos da hiperinflación. das eleicións municipais e 

provinciais celebradas en 
O Partido Xusticialista sofreu ~- Alxéria o pasado Xoves 23 de 
sua primeira grande ·derrota co- - Outubro. A Frente de Forzas 
mo partido go.vemante desde . Socialistas denunciou o 
que Perón chégou- ao poder en pucheirazo eleitoral nunha 
1946~. O voto dos humildes xa . consulta na -que só participou 
non é un "mercado cautivo" do un tércio da povoación e na 
movimento-de Perón e Evi-ta, que só o partido 
que na décadá dos cuarenta na- guverr:iamental e o antigo 
cionaJizou as empresas que Me-·. partido único, a Frente de 
nem privatizaría na era da glo- Liberación Nacional, 
balización. A balanza do poder· · _ apresentaban candidaturas ·en 
equilibróuse nestas eleicióQ~ - todos os concellos . Os 
onde o grande derrotado non foi habitantes da periféria da 
o governo nen o grande vence- capital, Alxer, emitiron o seu 
dor a Alianza. O verdadeiro de-· · voto atemorizados palas 
rrotado foi o medo, ese inimigo últimas matanz~s. nun 
de sutiles armas que azouta_ a momento no que toma carpo 
unha sociedade de 30.000 de- a sospeita de que os 
saparecidos. A verdadeira triun- asasinatos en masa non son 
fadora é a esperanza -non obra dos islamistas da Frente 
.nünha coalición política que a Islámica de Salvación, FIS, ou 
cidadania observará con lupa de . dos Grupos Islámicos 
aqui ao 99- senon no cámbio, Armados, GIA, senón que 
na transformq.ciól) a _que a,ROS- sei:_ian obra de comos 
rtou-a·ma1óná silen-c1osa.+ • ~~ .. ~. s;¡¡;:;t;¡¡;¡• ~p~J~!í~r~aot·ím~1c1a1s, + 
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O presidente. -. .- ,·' 
portugués Jorge: .... _. 
Sampaio tala _das.~ 
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galegas-. di-... , .. -_·
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1 rn.a1s agrestV;Q~ ~~. . . , 
1 Pois vaia!·Val haber, 1 . . . .. . .... - . ., 
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Maremoto n~ 
Hespaña? 
Bastou qúe ~ec~ar~ah,,;as .LJrnas e 
que os dado~~fqra,n"saind.o, .para 
q~e as alar!Ji~S fündisen O$ plo
mos. Ate éiqp(:"podiamos ' che
gar, vale ~co-·nacio_nalismo : cata
lán. Asimési'no co nacionalismo 
vasco, e aitida·poden supoñer a 
aceitación do· nacionalismo ·ca
riário béilx_o ... o'·axioma do non re
fugamento da Hespaña pollo vi-

- ciño marroqui. - . 

ANOSATERRA 

Daniel 

1 que .lle pedir a :- .... ~: 
1 Marcial Gonc;l~r que.· 
1 lle engada un 
: capítulo novo á sua 
1 antropoloxia. 

Máis, Deusos Atlánti¿os! Quen 
ia poder maxinar que o que 
anunciaban os inquéritos ~ afa
cía realidaae -diante dos;'Oilos 
queimando a meniña daquele~ 
que non daban ·creto o que esta
ban véndo!. Qué acontecera pa
ra que ·o negado -BNG e.snaqui
-zase os mur:ós m~ntais :'.e cultu
·rais; saltando por riba do PSOE, 
coa arrogáncia ,dos que sintí,n
dose seg.uros· no cora.zón do 
seu povo-, non dubidan ·en traba-
llar arreo? __ · - . 

Píimeiro foi o Lucas de Castela
León, despois o Presidente da 
Cor:nul'!idade Extremeña, os pri
me1r_~s que fixeron espertar os 
ladainos, semente dos Teje ros e 
compañías, e que lago ben sou
_bo recoller o PSOE, daquela no 
_gove~no do Estado, co recorte 
autonómico e a equiparación 

1· 
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A sur.presa nón é 
palas eleicións en 
si, senón poi a 

: surpresa que estas 
1 causaron en 
1 Madrid. 
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Os tertulianos da 
meseta éstán a 
-piques dé resudtar 
a mó~ia 
enmascarada do 
Rei Pelayo. Horror 
'!'les.causa a cesión 
dunha competéncia 

CANTINA 
MEXICANA 

.... · 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

das Comunidades históricas as · profesor-Beiras xa no·n ten rabo, 
rexións, e que o hoxe renovado que son outros. . 
Fraga e o seu ·partido PP non -
dubidaron en apoiar, co cal 0 · Como podemos_ maxinar as 
noso país -quedou ;3. man<e da maqu_inári?Is_ xa as 1eñen po~tas -
evolución das Comunidades : en marcha coa .pretensión de 
H i s t ó r i ca s desvirtuar e rachar a imaxe xe-
_{ Euskadi e ródia e responsábel .que con 
Cataluña), so- tanto esforio os nacionalistas 
·frindo o estan- Non dubidan·en fumo~ e estamos a deitar no te-
camento que .. cid? social do noso país. Hoxe, 
a mantén Ion_- mostrar a SUS_ ma1s ca · nu nea, deberemos 
xe do posto agresividade ~n:iostrar o noso comportamento 
que lle corres- - ' etrco, a nosa capacidade de 
ponde polo di"- . nunha xestión, e a responsabilidade da 
reito que a información que somos capaces. de dar res-
misma Consti- po_sta, perante o recoñeciménto 
tuciÓn Espa- falsead~ e con que, o noso povo (non o esque-
ñola lle reco- argumentacións z~mos,_ todo º. país ólla para 
ñece. nos) dertou ennba nosa, -leván-

e pretensións de donos a obriga de red obrar os 

Os ladaiños 
coriféicos non 
fixeron máis 
que escomen
z ar. Ningún 

devaluamento esforzos por conquerir que Gali
za estexa onde lle corresponde. 

doBNG 

dos outros nacionalismos supor
tou e~ tamp_ol:'co_ tempo, e con 
tanta mtensrdade as análises 
e.s,tud_os, definic'ió'ns, compara~ 
pons, etc., que está a sofrer o 
nacionalismo galego. Maís; co
mo xa cofiecemos as inten
cións; na sua maJoría, e quitarlle 
creto, tentando átraves dós 
méios de comunicación desvir
tualo, traballand-o a co~céncia 
90 noso povo no canto de que · 

No cabo de todo isto, noraboa 
para os galegas do aquén e do 
alén. Sintamos a .ledícia do tra
ballo ben feíto, agarimemos con 
maior ilusión se cabe, o sono 
dos pais da nosa nación, en sen 
desmaios.+ 

CARLÓS PIÑEIRO 
(MADRID) 

- atraves do arr.epentimento, poi- . 
damos voltar ao cortello, no cal 
non_ lles importa mar.iternos alu- . 
gados e calados: . · · 

S. O. S. partiCfos 
esta ta is 
-Despóis. do· ·r.esultado · elei-toral 

/ 

Asimesrrió; noh dubidah en 
mostrar a sua agresivi·dade, 
nunha información ·falseada e· 
con argu111entacións e preten-
sións de devaluamento do BNG: 
que sí unha xaula de grilos, que · 
si uns demoníacos marxistas 
convivei:i con señores socialde-· 
mócratas e democratacristiáns 
que si · non van a durar moito' 
posto que as responsabilidade~ 
institucionáis van . a cr.iar ten
sións no seo da frente, e se van 
a _romper, etc. lso sí; con hipó
crita falsedade recoñecen que o 

· no qué siñceiramente, non hou-· 
· bo demasiaaas surpresas, cada 
·quen reflexiona e analiza sobre 
a súa própria colleita. Para uns 
o esterco botado -o de toda a 
vida~ ··foi válido, outros obtaron 
polos inxertos. desexosos de ob
ter froitos abondosos máis o· re., 
m~te apodrecéronlles polo 'ca
mino, e para os outros a base 
de moito e duro traballar co sa
cho consegu~ron ·enchelo muiño 
de millo. 

. As ~entes da Galiza por vez pri
me1ra na súa história, están a 

tomar conciéncia do que real-
. mente sdn e do que realmente 

queren ser. 

A política asimilista gardou unha 
pegada moi forte na nasa Terra 

. tan forte que ainda en plena de~ 
cadéncia e apodrecemento está 
a ser exemónica. Os discursos 
dos de sempre xa non poden 
ª~?char o qu _e pretenden, é 
ma1s, nen tan sequer o disimu
lan, " ... contribuir desde Galicia 
a unha España indivisible" che
gouse a dicer nun mitin peche 
de campaña. Os inxeñeiros 
agrónomos que viñan de Madrid 
a dirixir , manexar e manipular 
os seus componeses, aterraban 
na nosa terra, perdón,, nos no
sos aeroportos (Madrid-Alvedro
Madrid, Madrid-Labacolla-Ma
drid) para vimos a talar nunha 
linguaxe, dunhas problemáticas 
e dunhas realidades que noñ 
eran as nosas. · 

Para os do inxerto, o seu com
promiso con Galiza era tan 
enorme e ían 
facer tanto por 
ela, que can-
do o seu can-
didato talaba Os discursos 
na nosa lingua dos de sempre 
-máxima ex-
presión de en- xa non poden 
tidade- · era · agocharoque 
imposíbel que 
artellase tres prete~den 

· verbas sen 
que cometese 

· un erro. Os · vaticínios catastrófi
cos viñéronselles 'enriba ainda 
que é xusto recoñecer ~ moita 
culpa do mesmo do seu Secre
tario Xeral, o guerrista e estata
lista P~co Vazquez, o. cal en ac
titude claramente belixerante co 

. galeguismo, non fixo outra cou
sa que virar as costas cara unha 
realidade cada vez maiqr no pa
vo galego: a de ser proprietários 
do seu futuro.· 

As primeir.as valoracións talan 
por si mesmas: descenso en pi
cado dos partidos estatalistas e 
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aumento da conciéncia do povo 
que dá como resultado unha 
maior preséncia do nacionalismo 
histórico galego. Pero de conta
do, eses mesmos GlUe durante 
tantos séculos nos estiveron aso
ballando compraban que o :naso 
destiño roubado pode voltar .os 
seus léxitimos proprietários e é 

.. . entón cando voces patéticas es
comezan a dicer que se debería 
n:odificar a lei eleitoral para impi
d1r que o governo non dependa 
tanto das forzas r,iacionalistas , e 
que· por suposto, tal medida tería 
que ser consensuada por todos 
os grupos parlamentários. Non 
quero nen imaxinar o que acon
tecería se bascas e cataláns non 
tivesen hoxe en día, o peso que 
teñen en Madrid. 

A seguinte páxina da nosa histó
ria está aberta e os protagonistas 
somos nós mesmos. En moi boa 
medida depende a continuidade 
da mesma, do compromiso na
cional e de toleráncia que mante
ñamos todos nós con Ga~iza. • 

CLAUDIO HORNILLOS BAZ 
(SADA) 

Ensinar a quen non 
sabe 
O Claustro de profesores e pro
fesoras do CEIP Milladoiro de 
Malpica de Bergantiños, diante 
da información aparecida no se
manário o día 2 de Outubro de 
1.997. quere manifestar o se
guinte: O semanário colócanos 
na posición de ensinar a quen 
non sabe: A ironla como xénero 
sempre traballa sobre unha rea
lidade, o humor analiza o real 
intelixente-
mente ; o que 
non é o desa-
fortunado ca- Pensabamos 
so da colum 
na A Aldea 
Global dedi
cada ao pro
fesorado de 
primária. 

O profesorado 
que traballa en 
Malpica viaxa 
dende os seus 
pontos de resi -
déncia en uso 

que o noso 
traballo non era 
importante mais 
debe selo cando 
até merece a 
pena manipular 
a información 

dun dereito que recolle a Decla~ 
ración Universal dos dereitos do 
home (e da muller) que dá a li 
berdade de escollar o lugar de re
sidénci a. Falar ou escreber do 
que non se coñece amosa can
do menos, frívola irrespon~abili
dade. Frivolidade de quen esgri
me argumentos que nos produ
cen perplexjdade e lémbranos a 
estampa de Castelao A derradei
ra lección do mestre. Mestres e 
mestras que tradicionalmente ve
ñen de deixae o seu tempo de le
cer por-mellorar as súas condi
cións de traballo, por estudar e 
perfecionarse fóra das horas de 
traballo aínda con custo do seu 
salário e a pesar da administra
ción; dedicar horas e horas a 
subsanar as deficiéncias da "em
presa" para manter ou elevar a 
calida~e do ensino público, moi: 

. tas veces a bastantes quilóme
tros do seu centro de traballo e 
do seü lugar de residéncia. · · 

O compromiso co ensino públi
co na Galiza supón traballar bai
xo a incomprensión dos próprios 
usuários do servíc.io, país e nais 
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Que opina da crise do PSOE? 

Emilio . Anxo Mariano Car me ' Patricia 

Eatudante Profesor Avogada Profesora E~ante 

No entendo moito de po, Como cidadán, se fose Os socialistas elixiron un Son apolítica totalmen, De política non entendo 
lítica, pero penso que es, militante dun partido mal candidato nas elei, te, ainda que votei nestas nada, non é o meu. A 
ce resulcados foron un que perde escandalosa, cións. O PSOE tiña en eleicións autonómicas. A verdade é que a crise do 
g lpe moi duro para o mente unha parte do Francisco Vázquez un verdade é que non gosto PSOE non me incumbe, 
PSOE galego. Cando un, eleitorado e as suas ex, grande candidato que opinar de política, pero pero nen me entristezo 
ha persoa como Abel Ca, pectacivas de futuro, pe, non se atreveu a tomar o non sei se Francisco V áz- nen me aledo. Tanta ine 
ballero propón un pro- diria un debate interno timón no partido e por. quez e Abel Cabellera ten. Contodo, eu creo 
xecto á sociedade e non é para ver que é o que falla ese medo houbo unha cri- son os únicos culpábeis que os socialistas teñen 
votado e ten tanta por, e porlle remédio. Se o se cunha grande caída. desa derrota dos socialis ... que cambiar totalmente, 
centaxe de fracaso, é nor, PSOE baixou tanto nas T amén perdeu na Coruña tas. Creo que eles non pero non sei cara onde. A 
mal que esa persoa que eleicións foi por motivos porque non se via a sua traballaron illaaamente e verdade é que creo que o 
propón algo, senón pode internos que SUIJ?ñO que cara e porque non liderou supoño que fallaría algo PSOE na Galizp. non ten 
levalo a cabo demita. Su- teñen que ver co pouco o proxecto socialista. roáis ca eles sós. A culpa moito futuro, despois dos 
poño que isto pode ex, interese que parece que Abel Caballero, indepen, ha compartila toda a resultados. Eu creo que o 
tenderse a máis membros teñen certos dirixentes dentemente da sua forma, equipa dirixente 
da dirección socialista. • do PSOE por Galiza. • ción, non era coñecido. • PSOE.+ 

que escollen privados ou con
certados, facendo "a vista gor
da" S()bre as condicións de es
colarización dos seus tillos e ti
llas. Isa si que pode ser matéria 
para ironizar, ironizar sobre ide
ários de centro subvencionados 
con cartas públicos, ironizar so
bre metodoloxias máis ou me
nos progresistas. 

Con respeito ao uso da lingua 
galega no noso centro a única 
posibilidade lóxica é que alguén 
vos métese un gol, porque non 
queremos chegar a crer na vosa 
mala fe . Sentímonos ridículos 
tentando xustificarnos de algo 
que nos non buscamos e que 
ademais é totalmente falso. 

O traballo a realizar por profeso
res e profesoras non está valora
do socialmente e calquera pode 
talar de ensino, tema por outra 
banda moi doado a ser levado e 
traído por calquera populismo. 
Estamos afeites á incomprensión 
e ás veces pensabamos que o 
naso traballo non era importante 
mais debe selo cando até mere
ce a pena manipular-a informa
ción social que se ten sobre el. 

Sobre a realidade socio-cultural 
de Malpica, so unha suxeréncia: 
"Pasen e miren", antes de talar 
dela. Hai moita "Galiza canhí" 
sen pasar por aquí.• 

CLAUSTRO DO CEIP 
MILLADOIRO (MALPICA) 

Notícia de Malpica 

bailando en Malpica desde hai 
dez anos, porque así o escollín. 
Cando os únicos problemas que 
tiven na miña 
vida profesio-
nal foron os 
relacionados Candoos 
coa defensa 
do idioma: por 
que me teño 
que defender? 

Agora pergun
to eu: quen es
er e be u as no
tas sobre Mal
pica? Que po
derosa solvén
cia ten o/os in
formante/s pa
r a que non 
sentira a nece
sidade de con-
trastar esa in-

únicos 
problemas que 
tiven na miña 
vida profesional 
foron os 
relacionados 
coa defensa do 
idioma: por que 
meteñoque 
defender? 

formación? Están todas as notí
cias tan ben documentadas co
ma esta? Como seguir a confiar 
no rigor informativo do periódico? 
Que se pretendía publicando esa 
columna? A quen benefícia a 
propagación desa mentira? 

Xa sabia, primeiro porque mo di
xo meu pai cando lle comuniquei 
que quería ser mestra, e despois 
porque o aprendin na pel, que· 
os mestres de povo somos opa
no de !impar de moita xente, que 
cando non se ten nada mellor 
que facer critícase aos mes
tres ... Pero vostede~ tamén?. 

E cando queira_ talar en sério do 
- ensino e dos seus problemas ... 

daquela, e se quere talar en sé
rio .... falernos, pero coñecendo. 
Mentres tanto reciba . un saúdo 
moi pouco cordial, pem honesto.+ 

Mi! ÜLGA RODRIGUEZ DIAZ 

Catarse de 
Heredeiros 
Sobre os Heredeiros Da Crus, 
coma un perfecto ignorante da 
música, cecais eu taña pouco 
que dicir nistas páxinas, mais a 
miña gratitude para con eles 
obrígame a facer ista cativa re
seña. 

Co disco A Filfa De Pepa A Lo
ba, os Heredeiros fixéronme ex
perimentar. un ha catarse estéti
ca que · mudou o meu xeito de 
entendela escrita. A desinibición 
mora.! que tan creativamente le
varon ás súas cancións, fixo 
que iste grupo se inserise na mi
ña maneira de observar a cultu
ra até porse a altura do Norte. 
lsto, que de primeiras pode se
mellar un vulgar piropo, cobra 
todo o senso para min na per
plexidade que a todos afectou 
ao escuitarmos ise disco. Unha
perplexidade perfectamente mo-

, tivada, pois aquel xeito de facer 
rock acadaba o grao de revela-. 
ción nunhas cancións que revo-

, lucionaron as preferéncias musi
cais da mocidade entre-a que 
me movo, unhas cancións que 
son alarde de orixinalidade, cria
ción e intélixéncia, pois ao meu 
ver teñen un aspecto etnomusi-
cal bastante apreciábel. · 

do mellar é que desapareza 
do mapa políti~o. • 

grupo realmente ponteiro en can
to a proxección social do seu pro
xecto estético, un proxecto orixi
nal, simpático e novidoso en can
to que se insire nun panorama 
musical empobrecido pala falta de 
xénio criativo, digo o rock galega. 
Con· iste disco, aquelo que sos- · 
peitaba !umes de artifício, presos 
no caletre duns mozos das Rías 
Baixas a xeito de iluminación ven
tu reira, ficou clarexado que os 
Heredeiros saben e queren facer 
algo singularmente grande pala 
música galega, anovar o rocls. Se 
A Filfa De Pe-
pa A Loba cau-
sou en min im-
presión, Está · Heredeiros 
Que Te Cajas be 
cautivoume por . sa n e queren 
enteiro, e os lu- facer algo 
mes de artifício singularmente 
deron paso a _ 
unha remaría grande pala 
musical tan do- música galega 
ce coma des- ' 
concertante. anovar o rock 
Outra volta a 
desinibición 
das súas can- , 

. / 

cións, fixo que a 111ocidade vivise 
a súa nacionalidade .en coiros, 
con toda naturalidade. Nun con
certo ou escoitando o disco, un 
sentíase descomprimido na súa 
galeguidade. 

Coa edición do disco Criatura, cin
co cancións a medio cocer., os vi
ciosos coma min vimos mitigado o 
naso apetito de máis Heredeiros; . 
ainda así, sabe a pouco. Dar polo 
cu non' é .facerlle mal a ninguén, 
pero ·con ·iste CD os Heredeiros 
estánnolo facendo con pouco de
coro . . Coma incondicional do gru
po, reclamo un longa duración 
que remate de tr.onzarnos os es
quemas, que, nos faga glorear as 
ánimas con s·obredoses de creati
vidade e moito ruído fétén.t 
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portuária a uriha 
autonomia do 
cant~brico. ¡Me 
duele España!, 
berra un home 
sólitário agarrado a 
unha árbore na 
esquina de 
Recoletos. _Máis 
lles habia doer 
cando lle cederon a 
metade da 
·soberania do pavo 
español~ 
Bruxelas e aquí 
non _chorou-
ninguén! A UE era 
o moderno, p~r isa 
He regataron a 
Constit,upión 
cortada como un 
anaco de pizza. 

Habia unha vez ·un 
ghich_o tan 
despistado, tan 
despistad~ ( só via 
a televisión) que 
votou PSOE, 
porque era o "voto 
útil". 

É hora de lembrar 
a Francisco 
Gónzalez Amadios, 
Panchulo, finado 
recente mente, 
quen por. dicer en 
sério que o PSOE 
tiña que 
galeguizarse foi 
expulsado do 
·partido .. Acabo u no 
BNG. Debe estar 
rí ndose desde a 
eternidade da cara 
de Paco Vázquez a 

1. noite do 1 ·9 de 
1 Outubro. 
1 
1 
1 
1 

·: Li~eraHzase o 
· 1 · prezo do libro. 

Ao comezar este escrito pensa
ba facer un relato da miña tra
xectória profesional. Pero acabo 
de cambiar de idea. Porque me 
teño que defender? Diante de 
quen? Despois ae ·18 anos· de 
traballo no .ensino. Vivindo e tra-

E, agora, quen arrranxa este 
agrávio? Dá a vida que A Nosa 
Terra tampouoo é que teña mi
lleiros e milleiros de lectores/as ... 
pero resulta .que. os que ten eren 
(e algúns críamos) que a infor
mación que oferece é de toda 
solvéncia e rigor, polo tanto, so 
unha enorme, tipográficamente 
enorme, rectificación nas súas 
páxinas ~on petición de · discul
pas incluída, poderia resarcir en 
parte º· dano causado. 

No disco Está Que Te Cajas, os 
heredeiros oeron un brinco cuan
titativo,· e ao meu convertíronse 
no Curros Enríquez fi1U9 precisa
ba a música galega moderna, un 

A.BEL MÉNDES BUJEIRO . 
(CARNÉs-V1M1ANz~) 1 Pecharán librarias. 
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1 Quedará en mans 
1 dos hiper, do libre 1 
1 mercado. Non 
1 importa. O govern,o 
: declara de· interese 
1 xeral só o fútból. 
1 
l . 

Veleno, guerra sen 
cuartel, amistades 
eternas rotas rtun 
dia, xuices 
~anoseados, ó 
Estado en crise, ?S 
i nstitucións en 
entredito, ?Critude· 
no parlamento, o 
PP e o PSOE a 
gorrazos. Tacto 
porqué duas 
empresas decidiron 
enfrentarse. 
Vos te de; cidadan, 
defínase xa: con 
quen está? Con 
Canal Satélite ou 
con Vía dixital? 

Nos Estados 
Unidos está de 
moda Internet, igual 
que nos anos 
cincuenta a 
televisión. Xa se 
sabe. Pero quen 
·está máis de moda 
ai nda é a National .,. 

Rifle Association 
que rexistra 1 .500 
·novas adesións 
diárias, e supera 
xa os catre millóns 
de asociado_s, 
frente_aos 2,5-
millóns de 1991. O 

1 número de , 
· 1 · expendedores de 

armas·_acad.ou a 
cifra de 285 mil, 
tres cu~rtas partes 

. dos-cales re.al izan . ( 
a:s vendas a . . , 
domicílio. Se cadra 
as duas causas 

, están relacionadas: 
os norteamericanos 
talan por lnter~et 
para non matarse 
entre si.+ 
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Cartas ao Direétor manas despois, cando xa non ti
ña nengún sentido publicala. 

. . . __ , . · - ., · Causas, e cartas, veredas. Ti-
E~ non. se1 a que xenero ou sul3-. - __ ñar\ ;q_üe ·inventar un diário so
xe~ero..,, pertencen as Cartas ao- ,. '-mente· de cartas e deixarnos . 
Dir_ector, Aldea Plobí'.11, Peto do · ~xercitar libremente aos· que te-
Le1tor ou como _que1ra que lle mas 0 vezo de rabuñar follas. -
chamen: O _que si sabemos to- - · - · • 
dos é que, en xeral e salvo -pe- Record.O- aque.la carta qu~ hai 

· quena~ variacións -otirigadas _po- moito·s :anos· que enviara a El · 
las circunstancias, as Cartas ao País e:.·.nia deixaran reducida a _ 

. Director dispoñen na prensa es- uohas 1·lñas indescifrábeis. Mais 
crita dunha leira própria, · unhas ·poder de condensación e esna-
ferramentas de labranza, unhas . quizamerito non se podía pedir. 
reglas de xogo e un público ha- A pouco mais redúcena a nada, 
bitual. Hai quen calle o diário e o ·a cero, a cinza. Aquilo era a 
primeiro que fai é ir ás cartas e mais cativa e enigmática exp~e-
ler as que lle interesan, e quen sión e~istolar 
as toma como unha sección de que se pode 
curiosidades irrelevantes e pasa .e 0 n cebe r. 
de largo. Eu acostumo botarlle Mais ou me-
unha aliada coa secreta espe- nos da brevi-

Nas Cartas ao 
Directorás 
veces atóp~nse 
verdadeiros 

rar:iza de atopar _unha carta que, dade daquel 
un supor, escacharre ao Cacha- . conto dunha 
rro, lle ct)impe un cantazo dialéc- liña de Augus-
tico ao franquista irredento que to Monterro-
guía a unidade de destin.o desde 
a cadeira presidencial e agora 
transformado eíl toteril rexiona
lista, ou lle chame impresentábel 
ao alcalde de Maceda por ven
derse por catre cadelas ·e ·pres
tarse ao xogo. suxo da aleivosía 
política. Sexa como far, nas Car
tas ao Director ás veces atópan
se verdadeiros achádegos, pe
dras preciosas, pezas dignas de _ 
reflexión e polémica. 

As Cartas ao Director tefien algo 
de peto de denúncias, tabuleiro 
de reivindicacións, caixa de quei
xas, forxa para a polémica, páxi
na de variedades, inventário de 
rarezas, trincheira ou espesura 
propicia para emboscados e fran
cotiradores. Pode que algo de 
psicanálise -escrita cu caixón de 
(sastre). Caixón de Sartre é o 
que a rnin me gastaría que fosen. 

Cando envías unha carta a un 
diário ou a unha revista exposte 
a todo, nunca sabes a decisión 
que' tomarán os respoñsábeis. da 
sección epistolar; se cha publi
carán ou non cha publicarán, se 
cha podarán con xeito ou cha 
deixarán irrecoñecíbel, se sairá 
ao cabo de do1Js días ou apo
drecerá longas semanas no tras
teiro dos obxectos perdidos. Eu 
mesmo a última carta que me · 
publicaron aquí - "Mocións mar
cianas en Allariz"- envieina an
tes a La Región de Ourense e 
alí non tiveron a deferencia de 
publicarma. Pala contra, a cróni
ca da homenaxe a Marcial Suá
rez envieina tamén ao mesmo ' 
diário e publicáronma lixeira
mente podada o día seguinte de 
enviala. Por que unha si e outra 
non? Eles saberán. Que a d_o 
Marcial ma publicaran pode ter 
várias explicacións; que non vou 
ave-nturar aqui. Que a das mo
cións marcianas ~enúncia da 
actitude intolerante da portavoz 
do PP alaricano-- non ma publi
carar:i non ten tanto mistério. As 
subvencións xunteiras á prensa 
galega nótarise, es.tragan;· coac
cionan, impoñen a "liña a seguir. 
Boa parte da prensa galeg_a de
be ter ardes expresas do Tor
quemada de Vilalba de' non ·pu
blicar nada en contra do PP. A 
contundéncia expeditiva demos
trada polo vampiro chairego ao 
longo da sua carreira polí,tica ac
túa -nas partes baixas dos sub
vencionados impedíndolles a li
berdade de movimentos. Pero 
dunha carta, que medo ·poden 
ter dunha carta? Tan importante 
é unha carta que se espantan á 
hora de·publicala? Non creo que 
sexa para tanto, amigos_ cens9,
res. A do Marcial Suárez tamén 
a enviei a La Voz de Galícía e 
acabárona publicando conside
rabelmente rebaixada longas se-

so, pero sen achádegos, 
d in o s a u ro . pedras 
Chega un mo- . 
mento que te preciosas, pezas 
impós a tua d' d 
própia auto- ignas e 
c e n s u r a . reflexión e 
Acostúmaste polémica 
a recorrer a 
trucos, a tram-
pear co estilo, 
a xogar coa linguaxe. Tanto é 
así que acabas escrebendo fra
ses para ler entre liñas, frases 
pretenciosas que non dicen na
da, frases que non dicen nada e 
levan sulfúrico, e incluso frases 
para despistar que nen ti mes
mo entendes. -Sobre todo, fra
ses pretenciosas que non dicen 
nada. Isa por suposto. 

Un día, talando destas e doutras 
causas cuns amigQs, vai un de
les e sóltame médio en broma: 
"As Cartas ao Director son para 
os que· non valedes para outra 
causa". Eu serrín, leveille a bro
ma, deille a razón e ainda estirei 
un chisco mais o seu comentá-. 
ria: "E menos mal se valemos 
para iso". Desde aquela dedíca
me a maltratar follas nesta sec-

FE DE ERROS 

No número 798, con data 2 
de Outubro, e na páxina 18 
indicábase, que a maioria 
dos profesores de primária 
de Malpica daban as clases 
en castelán. A afirmación é 
incorrecta posta que o dado 
só se cumpre nalgun dos 
coléxios da citMa localida
de, pero non así no_utros. 

* · * * 
No cadro da evolución do vo
to nas cidades publicado na 
páxina tres do número 801 
de A Nasa Terra (correspon
dente ao 23 de Outubro de 
1997), hai un erro na atribu
ción de sufráxios na cidade 
de Pontevedra. No corres
pondente cadro, nas elei
cións xerais do 93, nas auto
nómicas do 93, nas-munici
pais do 94 e nas xerais do 
96, os sufráxios do BNG co
rresponden ao PSOE e vice
versa. Así, nas xerais do 93 o 
PSOE. teria acadado 13.943 
votos e o BNG 4.358; nas 
_autol)ómicas do 93 -o PSOE 
t-eria 7. 794 sufráxios e o 
BNG 7 .-859; nas municipais 
de 199·5 ao ' PSOE corres
póndenlle 7.361 votos e ao 
BNG. 9.719; e por último, nas 
xerais de 1996, o PSOE aca
dou 13.967 votos en Ponte
vedra e o BNG 7.454. + 

· ción para rlemostrarlle ao meu 
amigo que polo menos valgo 
para algo. 

Eu nisto das Cartas ao Director 
gOstaríame chegar a vello coa 
vitalidade do Riveiro Loureiro. 
Hai que ver como un home. da 
sua idade e da sua bagaxe lite
rária segue petando na porta 
das cartas e batendo no coiro da 
inxustiza, da bufonería e do ca-

. maleonismo. ·Ora reclamando as 
'pensións polos anos aportados 
no estranxeiro, ora denunciando 
os profanadores de Castelao e 
monicreques do entorno xuntei
ro, o Riveiro Loureiro sempre es
tá disposto ao combate nesta 
trincheira global, neste caixón de 
Sartre. Non é a primeira vez que 
me publican nestas páxinas a 
cárón del. Para min é unha sa
tisfación figurar na sua compaña 
e compartir leira. 

O mais bonito de todo isto é que 
os directores fártanse de rece
ber cartas, pero non vexo que 
contesten ner.i a primeira. Car
tas ao Director non correspondi
das. E xa para rematar, que me
nos que pedirlle ao director que 
me siga publicando as cartas, 
ainda que só sexa polo cumpri
do e para que o meu amigo non 
me diga que xa nbn valgo nen 
para isto. Se pode ser a carón 
das do Riveiro Loureiro, pois do
bremente agradecido.+ 

EMILIO Cm 
(BARCELONA) 

Sindicatos, 
sindicados e 
despropósitos 
Resulta sorprendente na actuali
dade ver como o ar que se respi
ra en sociedade adoita ter un 
profundo recendo de noxa parali
zante. A diario un adoita ler feítos 
e noticias variadas e desvariadas 
que provocan o azougue e a per
plexidade e que tanto ten. O con
tro I dos medios de comunica
ción, a manipulación informativa 
é sabido que amais de deixaren 
ao lector na indefensión creban 
un valor de matices tan univer
sais coma filosóficos : a verdade. 

A perplexidade xorde máis can
do ao repasar a memória última 
dun semanário que adoita po
suír unha óptica própria e diver
xente da oficialidade sempre 
aparece a mesma información. 
E todo isto está referido a res
pecto das reiteradas alusións 
xeradas a respecto das oposi
cións de ensino medio que se 
acaban de celebrar ( correspon
dentes a 1992), que por certo 
seguiron o mesmo sistema que 
en éonvocatórias anteriores . 
lmonos referir en concreto ao 
caso da disciplina de Lingua e 
Literatura Galega. 

Se é certo que a situación do 
galega e da nasa cultura na
cional dista moito de ser a dese
xada e óptima será certo tamén 
que os mestres da disciplina de 
galego deberian desenvolver un 
papel ben maior que. o de meros 
transmisores pasivos duns co
ñecementos análogos ao de cal
quera lingua estranxeira. Polo _ 
tanto o grao de preparación in
telectual e a conciéncia do seu 
labor debería ser óptimo. 

No caso presente queremos 
· apontar o absoluto despropósito 

dunha situación qu.é nos parece 
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do máis lamentábel.. En primeiro 
lugar o papel desenvolvido pola 
administración por se ter demo
rado cinco anos lago dun abrup
to aprazamento é aínda seguir 
improvisando, e por amparar 
unha fase ·de concurso público 
próprio de empresa privada con 
consignas fraudulentas. 

E qué dicer dos sindicatos, do 
que debería ser un inxente labor 
corporativo a pral da xustiza so
cial e do benestar dos traballa
dores. Resulta altamente sur
prendente ver como se pode ser 
tan parcial defendendo a un co
lectivo (de interinos) que canta 
con todas as facilidades do sis
tema para ingresar no devezado 
"corpo" de funcionários. En pug
na, non se esqueza, neste tipo 
de oposicións están non seres 
corruptos, nen parvos ou deslei
gados, senón todo un grupo de 
xente (por certo maioritário) , se
res individuais que tratan de 
competir ceibes coa única arma 
da súa intelixéncia. 

Pero iso das oposicións libres é 
un sintagma moi bonito sen máis 
validez que o papel mallado. Fá
lase desde este próprio meio da 
política económica educativa, de 
aposta polo ensino privado de
senvolvida pola administración 
ou de que moitos traballadores
as do ensino público (incluso 
desde hai 15 anos) non van po
der traballar porque aínda non 
foron quen de sacar praza. Mes
mo quince anos! Nengunha ob
xeción. Pero non se di ren das 
persoas que non pertencen a es
te colectivo de interinos ao que 
me referia (amparados por admi
nistración, prensa e sindicatos), 
parados simplemente, que posú
en ben poucas opcións de éxito 
nas "oposicións libres" por culpa 
dun sistema que fomenta a desi
gualdade e produce a impoténcia 
dos que o padecen individual
mente. Sobre todo a daqueles 
que unha vez tras outra obteñen 
cualificacións 
ben superio-
res ao 3, 4 ne-
cesário para O paradoxo do 
que calquera nacionalismo 
interino peída 
pontear ben 
toda unha po
bre experién
cia, non esta
mos a xenera
lizar, acumula
da na docén
cia, de que? 

O paradoxo 
do nacionalis
mo sindical, 
da prensa na-
· cional ista está 

sindical, da 
prensa 
nacionalista está 
en defender os 
dereitosde 
moitaxente 
deficientemente 
preparada 

en defender a ultranza os derei
tos de moita xente deficiente
mente preparada ou posta a 
mamar duns tetas de vacas gor
das que vai rebaixar aínda máis 
a calidade do ensino público, 
que vai descoñecer o seu labor 
fundamental de estímulo e 
concienciación e que, desde la
go, nunca vai cuestionar un sis
tema do que se beneficiou im
punemente . 

Logo, ao observar de perta ·a his
tória e coñecer a intrahistória un 
decátase da realidade e do por
qué de mciitas cousas. E xorde a 
indefensión do indivíduo fronte á 
colectividade das masas, a tortu
·ra da razón á forza do absurdo, o 
secuestro da intelixéncia polo po
der da multitude. A fatalidade do 
azar, qu~ diría Kafka. + 

ALBERTE ESCUDEIROS 
(VIGO) 
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De esquerda o dereita, Xavier Docampo, Maria Xosé Queixán e Bemardino·Graña porticipontes neste Encontro. 

O Galeuska substitue a-viaxe 
ao monumento pola viaxe ao coñecimento 
Celebrouse en Biarritz os dias 24, 25 e 26 de Outubro CO? literatúra de-viaxés de fundo 

e<> A. ESTtVEZ 

A viaxe é a intención, o afán 
de comprender e comunicar, de 
fuxir das sombras e por tso a 
escrita tamén é unha viaxe. Asi 
o explicou na sua ponéncia 
Maria Xosé Queizán, a única 
escritora na delegación galega 
no GaLeu ka, que e celebrou 
en Biarritz o dia 24, 25 e 26 
d Outubro. E ta 14" edición 
xir u ao redor da literatura de 
viaxe nunha dobre dimen ión: 
a viax na p r ura dun me mo 
e na per ura d d rnai . e in· 
cidiron m ito ritor da 
tre na i nalidad 
dad d viaxar para e ñ cer a 

tam n para rexeitar ao 
guran con malícia que 

o na ionalismo cúranse via· 
xando. 

."Un d 
ant qu se anali ar n foi a vi
ión <l n ci n li m castclán e 

inclu o d fr ncé cara a na· 
ci nalidades hi tórica . Ambo 
tiveron unha visión impositiva 
coa ou tra nacionalidades'', co· 
menta Alfonso Alvarez Cácca· 
mo, un dos asistentes ao Galeus· 
ka. Con el ian Uxio Novoneyra 
e Miguel Anxo Fernán-Vello, 
presidente e secretário da Aso
ciación de Escritores en Língua 
Galega respeitivamente, Carlos 
Bemárdez, Xoán lgnácio Taibo; 
Xosé Porto Matalobos, Francis
co Pillado, Cesareo Sánchez, 
Manuel Vidal Villaverde, Xa
vier P. Decampo, Manuel Ma
ria, Estanislao Fernández de la 
Cigoña, Manuel Riveiro Lourei
ro, Bernardino Graña e Maria 
Xosé Queizán. Leu Bernárdez 
unha comunicación de Ramiro 
Fqnte, que non puido estar pre
sente no congreso. 

Os ac tos ce'ri:irais desta edición 
do Galeuska foron as tres meS?S

1 

redondas sobre a viaxe interior, 
a literatura de viaxe e a viaxe 
na literatura. Na primeira in
terv iñeron Lluis Messeguer, 
pola literatura catalana, Rami
ro Fonte, pola galega e a escri
tora ltxaro Borda, por Eu kadi. 
Precisamente esta tivo que 
abandoar rapidamente o even
to para acudir a outro: a inau
guración dunha 
ikastola en Eu ka-
d i Norde. Na li-

Na literatura de viaxes a expe
riéncia do extraño debe inte
grarse na própria para acadar a 
pluralidade humana. "Porse na 
conciéncia allea é tamén verse 

·dese fóra" '· dia a autora de 
Amantia, ·a segredo da pedra fi
gueira ou Antígona, a forza da 
sangue. Queizán lembrou a viaxe 
do emigrantes galegos e agora a 

chegada-dos i<os 
bueno-barato. a 
criadg. filipina, o 
africano cu berta 
de alfombras, a 

viaxe e a 

prostituta colom
biana" e reseñou 
que a solidarieda
de parte da iden
tificación cos ou
tros. "Desde a na
sa. diferéncia, ten 
maior coeréncia a 
nosa opo ición a 
unha cultura mo
nolítica, __ pero 
sempre que a na
sa diferéncia-poda 

viaxe na 
literatura, 
matéria <leste 

A e critora fixo, 
ao tempo que un-

encontro -
ha viaxe pola sua 
obra, unha análi-
s e do que ten a 

·escrita de percura. Rexeitando 
as viaxes " ~a cidades e monu
mentos que poden ser substituí
das por filminas'', a viaxe é para 
Queizán a paideia platónica, o 
fuxir das sombras, o coñeci
mento, o. resgate dos demais e, 
por fin a volta ás orixes "para 
retorcerlle o pescozo a Platón". 
Na sua intervención, Maria 
Xosé Queizán tratou tamén a 
aventura das· mulleres contra do 
patriarcado e criticou os na
cionalismos que percuran o pri
mixénio. "Cei:tos critérios na
cionalistas tamén parecen ali
mentados polo temor a perder 
aquilo de máis ~valioso, o que os 
-distingue, o cha,n ontolóxico e, 
ao mesmo tempo, miserable e 
inculto1

'. 

ser diferéncia en 
xeral, sempre que 
non se considere 
unha cultura pu-

ra, autént~ca, aristocrática que 
reduza, á sua vez, singularida-
des''. -

Os amantes do terruño 

NoGaleuska, os escritores .clanse 
ánimos mutuatn,ente, segundo 
canta Alfonso Alvaiez Cácca
mo, porque "reforza .as nasas ide
as e os n0sos proxectos a comu
nicación e o intercárribib con 

------ escritores de línguas con proble
mas como a nos a". Cáccamo 
asegura que "as ponéncias dos 
galegas son escqitadas· con moi
to in_terese e os escritorés gale
gas somos dos ·máis coñecidos e 
recoñecidos no Con_¿reso". 
Quen desmontou os tópicos so
bre ~ pechazón das- literaturas 

l)as n_acionalidades -foi-N ac-ho 
- Taibo , que compartiu mesa co 

basco Antton Luku e cbn Vi
cen~ Llorca, quen ten traducido 
ao galega O eritusiasm.Q reflexivo. 
Metáfora e sentido na fin de 
século. T aibo lembrou aos auto
res viaxeiros da Galiza: Otero 
Pedrayo na percura da luz de Eu--
rop-a, ~ Queizán con Amantia, 
Cunqueiro con Simbad e Queipo 
con Ártico. Nacho Taibo arre
meteu-contra os que falan de te
rruño e que os nacionalismo se 
curan viaxando. "Precisamos 
viaxar para _sentimos parte deste 
mundo cada vez máis pequeno e 
cada v:ez máis complexo, para 
sabermos cal é o ·naso- lugar na 
engrenaxe, o pasto que teimq.
ron en roubarnos, e non o .que 
conseguiron, ben caro, vender
nos". 

A Asociación de Escritores 
Bascas, que organizaba- esta edi
ción do Galueska,· deu a coñecer 
aos' participantes Euskadi Norte 
desde o primeiro dia. Nengun 
dos poñentes bascas e cataláns 
·deixaron de felicitar aos escrito
res galegas polo asce~so do na
cionalismo._ O primeiro dia ta- · 
mén abTiu o salón xuvenil do li
bró, no· que. interveu Xavier P·. 
Docampo xuf}._to a . Mari<isu.n -
Landa, escritora basca traducida 
a6 gale·go e · Pau~Joan Hernán
dez. Docarripo analisou critica- -
mente o trat?mento que se dá á 
literatura na escala, lugar onde a 
maioria dos nenas descobren os , 
libros. "É preciso que a'literatura 
perda ese cheira que se lle pegou 
de· ser algo que está ligado esclu
sivarnente á escala,- ao acto d1-
dáctiCo''. O .congreso remawu, 
non sen que antes da viaxe de 
volta, os escritores galegós pase
aran por Donostia, para os que 
paga a pena o Galeuska "'só polo 
respeito e interCámbio coas ou
tras literaturas". • 

Ünhacova 
rio Cotillón 

- : ·.·· 

~ 
~ Lo1s D1ÉGuEz 

~sde San Fiz de Cangas, no 
concello"de Ferreira de Pantón, bai
xa unha estradtña até as ribeuas do 
Cabe, fondas~ precípitas. Da outra . 
banda queda Saber, co c_amiño de 
ferro p_araleJo ao rio. Uns cipre~es 
entre a arooreda redonda e· mesta 
sinalan Rosende. Queremos chegar 
a O Cotillón, na parróquia de San 
Román deAcedre. Interesarites, 
mais escasos documentos _históricos, 
falan-nos de que ali, un conde de . 
Lem,os; D. Fadrique Entíquez de 
Castro, construiu unha T on:e que 
chamaron de Quitapesares, Xermán 
Vazquez, historiador monfortino, 
recolle no sue libro sobre Lemas 
que .o tal Fadrique era "o maior 
monreiro· e cazador que houbo en 
Castela, pois tiña lillhanqm!na 
composta por mil sabuesos, dous
centos aláns e lebris e v"inte cazado
res de neblís, e. xerifaltes e azores", 
por ·iso corutruiu a t-al Torre_ nesa 
zona de a bondosa caza. T raducindo 
aos nasos tempos, a Torre de.Quita
pesares viña a ser como o chalet de 

-fin de semana para, máis que o des
canso, a xoldra e o goce desenfrea
dos. E decimos isto porque ainda 
ho~e, os viciños do lugar falan de 

. que aquilo era espazo reservado a 
nobres e abades para consumar as 
suas erótkas "cazaras" medievais.-

~-gados a·O Cotillón, d'espois 
de múltiplas paradas para nos admi
rar nesa paisaxe de montaña, din
nos que da _Torre nada queda, e .que 
se pensa que estivo no lugar que 

·hoxe ocupa unha casa de rexa can- · 
taria. O Cotillón fonnan-no un gni
po de construción sobre un outeiro 
que se asoma en ~alcón ao Cabe. 
Sente-se o seu rumor ao brincar-en
tre os penedos. E falando cba xente 
din-nos que na casa do Portaleiro 
acaoa-se de descobrir unha cova de 
grande valor. Aló irnos, á parte alta, 
virando para a esquerda. O Portalei- · 
ro e Felícia, a muller, adentran-nos 
na tal Cova qµe veñen uti-lizando · 
como adega. E longa, excavada en 
pena marta. Ve-se perfeitamente a 
pranta de cruz ladna, coa.ábside e 
os brazos curtos. Unha capeliña la
teral servia, seguramente. como cela 
de eremita. Fafamos, posibelmente, 
dunha construción do século V, ou 
VI, do tempo dos -s~evos. A Ribeira · 
Sagrada está ihzada ·de construcións 
románicas que .en tempos anteriores 
foron parte de cenóbios, pero até 
agora sempre se meteu a tal Ribeira 
no Sil ou no Miño, da banda dé 
Ourense. ·con este insólito deseo- ·. 
bdmento teremos que abrir os lin
deiros, quizabes, a rodó o Y, al de 
Lemas, incluíndo nel a O Incici, e 
mudar c"onceitos históricos traídos 
desde fóra. Serán estes, logo·, dados 
no_sps, próprios, que axudarán a 
completar esa longa hist:ória 
nacional tan necesária de estudos 
próprios. Co Portaleiro e coa Felícia 
tomamos un vaso do vif10 destas 
ribeiras achegadas a Espasantes para 
celebrálo. Convidamos-va a no,_ -
imitar.• 

. -
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• Seleccionados 
os finalistas para 
os prémi.os Xerais 
e Merlín 
O Sábado 8 de Novembro a par
tir das nove e media nas instala
cións que o Grupo Sargadelos 
posue no Castro de Samoedo en 
Sada fallarase o XIV Prémio Xe
rais de Novela e o XII Prémió 
Merlín de literatura infantil. Pa
ra o prémio de novela, das 22 
obras apresentadas, están selec
cionadas as apresentadas baixo 
os lemas O príncipe, Touciño de 
ceo, Gumil e Ponthus et Sidoine e 
para o de literatura infantil, dun 
total de 35 participantes, selec
cionáronse Os músicos pacientes, 

. SOS por catro, Sireno e Crónicas 
sofrovianas. 

ao contrabaixo e Femando Llor- · 
ca á batería, ven de participar 
no I Festival de Jazz do Estado · 
español que se ·,celebrou en Ma
drid desde o Venres 24 até o . 
Domingo 26 baixo o epígrafe .O 
noso Jazz. Pianos para Tete, en. 
homenaxe ao recentemente fi
nado Tete Montoliu. • 

• O compositor 
Xavier de Paz 
gañador do 
prémio Andrés-· 
·Gaos 
A peza para orquestra sinfó; 
nica Das auséncias I de 
Xavier de Paz López-Nóvoa, 
foi a obra galardoada co pré- _ 
mio Andrés Gaos que 
convocou por primeira vez a 

, Deputacióñ. da Coruña e que 
· se fallou o pasado dia 15 de 

Outuóro. O prémio está do
tado cun millón de pesetas e 
compromiso de estrear a obra 
premiada e o xuri estivo 
composto poro musicólogo 
Xosé Lppez calo, os composi- r 
tares Xosé lges e Xosé Luis 

_,,., 
•. t 

G~~O 
dor desta primeira edición 
anunciarase o 29 de Novembro 
na· cerimón.ia de clausura do 
FESTEIXO e, alén do prémio en 
metálico que recibirá o seu au
tor, a peza será editada en sepa
rata ·ná revista de teatro da Gali
za e c;lo Norte de Portugal Ensaio 
e estreada na vindeira edición 
do FÉSTEIXO. • 

clo de recitais poéticos na facul
'dade de Filoloxia da Coruña, Io
landa Castaño e Enma Coucei
ro, continuan coa sua actividade 
no presente curso. Pero ademais, 

· para amasar Óutras literaturas, os 
días 3 e 4 adícanse á literatura 
·española. Juan Abeleira 
apresenta a sua obra poética 
Identidades o dia 3 ás doce e me-

: día á ~añá e na seguinte 
xomada é Ada Salas quen 
apresenta e recita os seus 
versos de La sed ás nove e 
cuarto no Café de Macon
do. t 

• Vidal Bolaño 
gaña por 
segunda vez o 
Rafael I)ieste 
Coa peza Doentes, o autor e 
actor Roberto Vidal Bolaño 
ven de acadar por segunda 
vez o prémio de teatro Rafa
el Dieste que convoca a De
pUtación da Coruña. Logo 
de acadar este prémio en 
1992 Vidal Bolaño apresen
touse a sétima edición deste 
cer1:ame cunha obra a que el 
mesmo se refire "como un
ha homenaxe a Valle 

Antes da entrega dos prémios a 
editorial Xerais ten programadb 
un conxunto de actividades que 
se desenvolverán desde o día 4 
de Novembro até o próprio día 
8. No auditório do museu Carlos 
Maside, en Sada poderán visitar
se ás exposicións Pequena Histó
ria do Libro Escolar en Galiza, 
Xerais na Interrede e o CD ROM 
Fole . Asemade o Marte5 4 a par
tir das oito da n'oite apresentara
se a diaporama Como se f ai un li
bro?, o Mércores 5 ás catro da 
tarde o grupo de contacontos 
Pavís.-Pavós representará Os 
Gordibolas e a esa mesma hor~ o 
Xoves 6, a Aula de Teatro do 
Campus de Pontevedra, Os 
Comos de Calvino . Ese mesmo 

T urina, o director da 
Orquestra Sinfónica de Gali
za, Víctor Pablo Pérez, Maxi- Laura, solista do grupo Saty Wa~r. Inclán e a Compostela". Por 

outra banda o Xoves dia 30 
e o Venres 31ás22:00 ho

, dia ás oito da tarde no Quiosco 
Alfonso nos Xardíns de Méndez 
N uñez na Coruña, celebrarase o 
debate Onde está o canon da 
literatura infantil e o Venres 7 A 
novela nas literaturas ~ 
Peninsulares. O programa tamén 
inclue un concerto do Grupo 
Ledióa de Ferrol o Venres no 
museo ás catro da tarde e outro 
de Amáncio Prada o Sábado- 8 
ás 21:30 .• ~ 

• N ani Garcia 
Trio no I- Festival 
de Jazz do Estado 

·español 
O pianista Nani Garcia Trio, _ 
acompañado de Alfonso Morán 

Nani García. 

. mino Zum;:ilave e o presiden
, te da deputación. Xavier de 

Paz e mem.bro fundador da Aso
ciación Galega de Compositores 
e ~n 1993 xa acaaara o 1 º 
Prémio da Sociedad.e Xeral de Au
tores de España adicado aos xó
venes compositores.• 

• Prémio da 
.crítica alemana 
para Berrogüeto 

. O grupo galego Berrogii.eto ven 
de ser galardonado xunto co R y 
Coodei- co Prémio da Música da 
crítica alemana ( Preises der Deuts
chen Schallplattenkitik) na 
categoría de Folklore, Weltmusik 
polo seu primeiro e até o 
momento único traballo, Navi-
cularia. • . 

• Prémio Eixo 
Adántico de 
Textos 
Dramáticos 

,As 7 4 pezas de teatro orixinais 
recebidas para concursar no I , 
Prémio Eixo Alántico de Textos 
Drámaticos,·ven a por de mani
festo, segundo sinala a 
AssociQ_fao de Municípios do Eixo 
Atlántico, o éxito desta activida
de integrada por primeira vez no 
Festival de-Teatro do Eixo Atlánti
co (FESTEIXO) que se vai cele
brar do 7 ao 29 de Novembro en 
Viana de Castelo. O elevado 
número de textos dramáticos de 
autores portugueses e galegas 
que se apresentan é sintomático, 
segundo sinalou a organización, 

·"do éstado de diálogo ·e do inter
cámbio teatral que se ven proce
sando entre o teatro da Galiza e 
do Norte de Portugal". O gaña-

· • Convocadas a 
semifinais do 
concurso 
Vigo en Vivo 
Doce grupos selecciona
dos· dun total de 76 ma
quetas apresentadas 
compet~rán a partir do 
30 de Outubro nas semi
finais e 'final do III Con
curso de Pop Rock Vigo 
en Vivo que organiza a 
concelleria de xuventu
de desta cidade. Os con
certos, que serán na sá 
Nova Olimpia á partir 
das nove e media con 
entrada de balde, come
zan coa primeira semifi
nal e as actuacións de 
Mastines, Mac "'n Rones, 
Tronka]azz Qartett e _ 
Garijo Mambrú. O 6 de 

. Novembro, na segunda 
semifinal, actuarán Saty 
Water, Brand.e.U Mosca, 

. Gloomy House e Revolu
join e para o 13 están 
convocados Konck on 
Wood, Labreg0s espaciais, 

· No hay manera e Inca el 
Diente. Os grupos selec

ras o Teatro Principal de Santia-
go acoUe sendas representacións 
do último texto escrito por este 
autor, Anxeliños, a cárrego do 
Teatro de Aqui. • 

cionados pasarán á final Representació;, de Escala de bulóns. 

que se celebrará o 2 7 de 
Noyembro. No que respeita'ao 
deseño gráfico do concurso, o 
prémio foi para Suso Sanmartín 
que competiu cun total de 36 car
teís. t 

.• Poesia española 
actual no campus 
coruñés de Elviña. 
As organizadoras do primeiro ci-

'. 

• Moaña acolle 
un ciclo de teatro 
prof esiónal 

Coa peza A incrible vida de Héc
tor Loureiro apresentada polo . 
Teatro do Morcego, escomezou o 
Sábado 18 de ÜYtubro ás dez e 
meia da noite en Moaña o ciclo 
de teatro que organiza o depar
tamente de cultura <leste conce-
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llo. O Sábado 25 Teatro do Adro 
apresentou a adaptació:i:i de Tic
Tac de Suso de Toro Nano, e o 
vindeiro Sábado l de 
Novembro Ancora Produccións 
aptesentará Fábula (comedia nun 
só acto ... sexual) . O Sábado 8 
está programada a 
representación por pa~te de Te
atro do Atlántico da peza A noite 
dos tribades, o 15, Ollomol Tran
vía apresentára Escola de Bufóns 
e o 22 Teatro do Aquí achegara
se a Moaña coa peza Oé, oé, oé. 
O ciclo remata o Sábado 29 de 
Novembro con Dani Roberra por 
parte de Balea Branca. • 

• En Pontevedra 
celebran unha 
semana cultural 
cubana 
Do 3 ao 7 de Novembr o T a
tro Principal de Pontevedra aco
lle o a 1II Semana Cultural de Cu
ba. Cubanos'97 que organiza a 
ONG Amigos de Cuba. O progra
ma inaugúrase o Luns 3 apartir 
das oito da tarde coa apre enta
ción de várias expo icións de es
cultura, pintura, gravado e foto
gráfias·enrre as que se inclue un
ha de homenaxe ao Ché, no 
trinta aniversário do eu asasina
to en Bolivia, e cunha Descarga 
musical caribeña e galega. O Mar
tes 4 celebrarase a conferéncia 
Cuba: deporte e revolución, o 
Mércores a representación Santa 
Cecilia por parte da compañia te
atral cubana Galiana 108 e o Xo

ve 6 proxectarase un
ha videografia de 30 
minuto o re o Che e 
o filme cubano Pon o 
teu pensamento en min . 
O programa pecharase 
o V enre 7 cunha fe ta 

da mú ica galega e cu
bana na que actuarán 
duo] orge e Alícia da 
Nova Trova Cubana 
grupo de mú ica T radi
cion 1 al g A Quen
lla. • 

•Quince 
vilas 
acollerán as 
mostras do 
Outono 
Fotográfico 
O 31 de Outubro inau
gúrase en Ourense. o 
Outono Fotográfico, un
ha iniciativa que este 
ano inclue 28 mostras 
individuais, 24 colecti

vas, seis cursos sobre foto'grafia 
e, como novidade a repeito de 
anteriores edicións, 14 proxec
cións de diapositivas. A isto sú
mase a exposición de bibliogra
fía galega que acollerá a libreria 
Torga. A Coruña, Allariz, O 
Barco, Bueu, Cangas, Moaña, 
Carballiño, Celanova, Chanta
da; Monforte, Ponteareas, 
Verin, Xinzo de Limia e Chaves, 
en Portugal, serán ás vilas que . 
compartan con Ourense as mos
tras prograpiadas. • 
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A saltos 
Título: Oralmente pola boca. 
Autor: Xosé Cid Cabido. 
Editorial: Edicións Xerais. 

Por máis que un queira e por 
moito empeño que poñan os es
critores, hai intres onde é com
plicado achar un denominador 
común, fio conductor no libro 
de relatos que encetamos; e 
conste que na tradición literária 
galega sempre hou bo especial 
habi]idade e extremo coidado á 
hora de oferecer un contexto 
unitário, de de Cunqueiro, Fole, 
Pedrayo até o actuais Xosé Mi
randa, Darío X. Cabana, ou del 
Valle-Inclán, pasando por xera
cións intermédias con xente co
mo M urullo, Ferrín ou X. Ca
rro. Sexa por que o deseño edi
torial ~ i de!Lberadamente con
cebid a i, ou porque o leitor es
tá aco ruma o e quere atopalo, 
rara é vez na que non se en
xerga pano común co que e 
tecen as histórias. 

Oralmente pola boca presenta o 
exo, o sexo bucal, como inte

grador, ó que podemo engadir a 
importáncia da oralidade, a forza 
da palabra percibida, no relato 
non especialmente exuai . Dei
xando a un lado tf tulo tan boni
to a partir do que e uxire o an
tedito -eremos-, non demos 
atopado cau a mellor para os 
unir que o título desta crónica. 
A alto , a altos en todo, a al
to na concepción unitária ás 
vece ahondo difícil de perceber. 
A alto na calidade e interese. 
A a lto no coidado da redac
ción de cada liña. A alt s ta
mén no trat lingüí tico: algún 
tra go teimou en embafar o luci
ment da elección e emprego 
d auto r, ai rtunadamente ó 
deixou algún inc 'm do, algun-

ha que outra trastada que 
non é quen de trastornar 
a leitura. 

Son oito relatos e unha 
espécie de relato-prólogo
limiar qu~ o deseño edito
rial non situa debidamen
te, e que, mália a brevida
d e, é un extraordinário 
relato cheo de forza, rit
mo e profundidade, evi
d.éncialismo o chaman. 
Asentado no uso de un 
recurso que sempre lem
bra a Risco 'Pero que aqui. 
ten eséncia própia lonxe 
da mera homenaxe, par
tindo de el o libro ábrese 
en duas direccións. A pri
meira é a de aqueles rela
tos nos que o sexo ten 
presencia decisivá. Así en 
Suave pero firme, relato de 
estrada (es tase a con ver
ter en tradicional esta te
mática, abonde lembrar A 
velocidade do frío -Ma
nuel Seixas- ou o estu
pendo Rodando -Antonio Gar
cía Rodríguez- ademais da clá
sica Anagnórise de Mª Victória 
Moreno) que arrinca defectuo
samente, débese coidar máis o 
estilo: a segunda oración ten 
sintaxe tan complexa e pouco 
clara que é inintelixíbel. Máis 
interese ten Bingo clandestino, 
representante da liña exenta de 
sexo, mellar concebido e resal
to, no que subxace o problema 
da comunicación e correcta in
terpretación; ó estar xusto des
po is de outro no que se utiliza 
parcialmente o castelán, tamén 
ten o seu aquel, reforzado por
que no seguinte -Nunca se sa
be- volve a darse a mesma cir
cun táncia, asi como o retorno 
do sexo; no estilo, do máis 
anovado . Facíase de menos o 
clásico relato onde o início e re
mate teñan forza cli.mática 

equiparábel -léfI!.brese a tan 
ment.ada teoría da ·pel de tam
bor- e isto atopámolo en Cai~ 
xa F arte -ade- ---
ma is do xa 
comentado 
segundo rela
to e quere re
aparecer no 
terceiro, ta
mén sen sexo 
pero onde a 
palabra ad
quire dimen
sión moi sig
nificativa. 

Ónondar 
Unlforme 
tirantez á pel 
do tambor, 
levou aquea 
melodía teña 
máis 
ir\tensidade 
aquí e menos 

A orde na 
alá que estamos 

comentando 
os relatos dei-
xa fóra Extenuación, do que an
tes vimos a sua posíbel función, 

·pouco clara no deseño editorial, 

NARRATIVA 

pero que para nós é un dos 
·mellares relatos de este vo
lume no que volve a rea
parecer P ataghorobi -can
do- menos lembrámolo en 
Sede Central 2 e Unha liña 
no ceo- con algunhas mo
d ificacións -curiosas pero · 
pouco trascendentes: segue 
mantendo interese este re
lato entre o innovadot e 
costumista; polo que se ve, 
benquerido do autor. Outro 
relato de estrada, no que 
late o sexo sen ser explici
to, é lnfinito-l, moito máis 
brillante, inquietante, que . 
Suave pero firme. E_pecha· o 
volume o mellar de todos: 
Agardando a Monroi. Q 
mesmo au.tor confesa utili
zar, sangrados e en corpo 
menor, textos de Molloy 
(Sarnuel Beckett), textos 
de altísima bdeza para un 
relato ben conducido, o 
mellar do libro, insólito pe
ro normal, estraño pero ló
xico, de final aberro porque 

é difícil pensarlle un remate fe
chado, e onde a palabra volve á 
sua dimensión instrumental e 
imprescindíbel, véxase nos ex
tractos e tamén n'o discurs9. 

A saltos: a calidade, o interese, 
soben ou baixan segundo o rela
to; se cadra, o non dar uniforme 
tirantez á pel do tambor levou a 
que a melodía teña máis intensi
dade aqui e menos alá. Se cadra, 
Cid Cabido quere fuxir de toda 
fórmula e, se así é, non sempre o 
logra. A orixinalidade -hai al
go orixina1? págase cara, a pesar 
da grande dose imaxinativa de, 

, por exemplo, Agardando a Mon
roi, con estructura complexa e 
ben traballada na que só decep
ciona o remate. Por qué terán 
que rematar as causas?• 

X. M. EIRÉ 

Uns textos que textemuñan a liña progresiva e de autoesixencia adoptada polo autor. 
Literatura de e para adultos, desacougada, e desacougante, diante· da que ninguén 
ha quedar indiferente. Literatura, evidentemente. · 

Ramón Nicolás 

NA MESMA COLECCIÓN 

XERAIS 
ORALMENTE POLA BOCA 

~" ~~ 

. UN XOGO DE APÓCRIFOS 
Xosé Carlos Caneiro 

PREMIO TORRENTE BALLEStER, 1996 

SAROU 
Ramón Caride Ogando 

PREMIO CAFÉ DUBLÍN, 1997 Xosé Cid Cabido 
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canta de libros 

Sobre o cori.ceito. de 
ideoloxia 
O filósofo 
Francisco 
Sampedro 
achéganos 
neste profundo 
estudo á noción 
de ideoloxia, 
entendida como 
unha "condición 
intema ·do 
pensamento, da 
existéncia e da 
praxe humana". 
En ldeoloxia e 
Distorsión (Ensaio 
sobreo imaxinário ideolóxico) -Ed. 
Xeraís- Sampedro bátese contra a 
alienación e encóntrase, para tamén 
fuxit do seu siléncio, con Marx e, 
sobretodo; con Louis Althus~er, o · 
proscrito filósofo que "non se afastou 
xamaís desa lifia de 
desenmascaramento da opresión".+ 

Sete bruxas das de 
baso ira 
Unha delícia para 
os cativos é o libro 
de Glória Sánchez 
Sete casas, sete 
bruxas e un ovo -
(Colección 
Barco de Bapor -
SM) grácías·ás 
imaXi.nativas e 
coloristas · 
ilustracións de 
Xan López 
Domínguez. A cuestión 
debátese para a·bruxa Parva Facunda 
nos problemas que ten para conseguii: 
comer un ovo frito, "Pero ... ¿Como se 
abre un ovo? .Foi preguntarás súas 
malvadas veciñas.".+ 

O Beckett de Alain 
Badiou 
Alain Badiou 
destapa a sua 
paixón polo 
escritor Samuel 
Beckett nesta 
nova obra do 
filósofo francés 
que chega as 
nasas librerias 
grácias á 
traducción de 
Emílio Arauxo e 
Xavier MartuL En 
Noitarenga"' . 
Beckett. O incansable desexo súmase 
a A Ética, Arredor da cuestión nacinal e 
Mundo contemporáneo e desexo de 
filosofía para ledicia dos seguidores 
galegas do intelectual francés. Badiou 
quere, coa sua leitura de Beckett 
demostrar que a sua é unha "lección de 
tino, de exactitude e de coraxe". • 

O mundo das drogas 
_ Dirixido á mocídade, o libro de Marga 

do Val afonda na difícil Telación da 
xénte nova co mundo das drogas. O 
protagonista da novela enfróntase aos 
seus ruáis de trinta anos a un pasado 
recente marcado pola 
heroína do que 
non conseguiu 
sair ao estar 

· ainda rodeado 
de· persoas que 
continuan ria ' 
sua relación co 

' cabalo. A autora 
non quere cair en 
posruras 
prote.ccionistas e 
incluso se atreve 

-cun final cheo de 
optimismo. A 
história de O 
prognóstfco da Lúa (Alfaguara) 
desenvólvese na cidade de Vigo, · 
incluindo d libro moitas referéncias á -
culrura e sociedade galegas.• . 
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As ilimitadas 
fronteiras ·do 
realismo 
Título: Realidad~, realismos. 

Autor: Colectiva. . 
Lugar: Auditório de Galiza (Santiago) até 

o 30 de Novembro. 

Babeo do título, todo o ambíguo 
que se queira, Realidade, Realis
mos o Auditório de Galiza apre
senta unha mostra na que teñen 
cabida unha sérié de pintores que 
en teoría traballan a realidade. · 
Apreixándoa cadaquén de dis~in
to xeito e ·con distinta técnica. 
Pero a conformación. da exposi
ción amosa que a realidade para 
algún artista mesmo chega ás 
fronteiras da abstracci_ón. Qué é 
a realidade? O que existe 'e se ve. 
o que mesmo ten a sua orixe na 
mente do artista. Será realidade 
soío o reflexo do mundo real, ou 
será tamén real todo o criado po
la imaxinación ·humana . Eis un 
dos cabos que tecen o debate so-

. bre a arte abstracta ou arte figu
rativa, xunto con outro cabo tan 
importante como o anterior. Até 
onde o hiperrealismo non é soio 
unha mera exibición do domínio 
da técnica. 

Esta mostra composta por unha 
série de artistas na que non se ve 
nexo ou razón para ser eses e 
non outros, ten de bon o ache
gamos a Galiza a obra de xente 
xa consagrada no chamado hi
perreal ismo, como é, Antonio 
López (1936) ainda que a pre- · 
séncia deste artista redúcese a 
nos amasar un cadro inacabado 
donde suiprende o realismo fo
tográfico da· chuleta sobre do 
plato, ou un debuxo preparató
rio de seu famoso cadro dos mar
melos. Por ceito, levado ao cine 
todo o proceso de elaboración 
do cadro. O que demonstra· que 
no mundo da aPte de hoxe non 
ten desperdício económico na
da, xa que se aproveita todo . 
Isabel Quintanilla (1934) é outra 
das sinaturas hiperrealistas moi 
reco'ñecidas, que nos iotografia 
esce11as do seu-entomo familiar. 

1 

Carmen Laffón (1934) e, Xavier 
Valls (1923) son un duo de artis
tas unidos por reflexar a realida- -
de de xeito intimista, utilizando 
cores plácidas á vista e cunha 
pincelada pequena. Os seus ca
dros expostos son un derroche 
de delicadeza e lirismo. Cristino 
de \(era· (193f-1996) amosa 
composicións que teñen a sua 
realidade na propia criación. o 
mesmo que Jo sé Hernánde z 
(1931) que inventa a mesma re
alidade. 

.Matías Quetg~s ( 1944) ir{terpre
ta a realidade con sabor clásico, 
onde as figuras son realizadas 
con grande solidez·.T odo o con
trário de Marta Cárdenas ( 1944) 
que pinta a realidade en Clave 
cuasi abstracta e a ba5e de man
chas de cor. 

Non quedan sen pr~séri.cia pin
tores novos -como Félix de la 
Cóncha (1962) que introduce 
nos seus cadros o -travelling cine
rnat~gráfico e mesmo a figura te-

From Schlinder List IV, 1995. Obra· de 
Quintana Martelo. 

levisiva dos Simpson. E .curioso 
decatarse como a pintura con
temporánea ten dependéncia da 
séptima arte, nos enfoqües ou 
nas secuéncia:s como a que_ co
mentamos. 

Genzalo Sicre (1967) é outros · 
dos valores en alza. A sua pintu
ra tamén ten dependéncia do ci
ne, en canto 
á iluminación 
da~ escenas 
moi coidadas 
e cunha cor e 
escenografía 
cun aquel de 
misterioso. 

-
Aq11erreta 
(1946), Mez
quita ( 1946) 
Melquiades 
Alvarez 
(1956) Fuen-

,.. tes, Galindo, 
Galván, Ri

É de d,estacar 
a preséncia 
de dous 
artistas 
galegas, 
demostrativo 
deque 
Qaliza por si 
te ría 
entidade 
suficiente 

sueño ou Sa-· . para montar 
vater son os 
outros artistas 
seleccionados 
par¡:¡ a exposi
ción, ca.da 

unha mostra 
sobor da 
realidade 

quen coa sua . 
estética. Mesmo Galindo colga 
un cadro nó que se interpreta o 
pensamento platónico sobre da 
realidade. Non será este acaso 
unha sombra? E Galván c~n un 

Antonio López. 

GuieirQ 
CULTURAL 

Arte 
111 

.. novo expresionismo retrata a re
alidade cun primeiro plano dun 
grande gorila. Suxire uñha de
_pendéncia do cine, pois lembra 
a todos aqueles artistas anóni-

• mos que pintaban os cartaces 
publicitarios que os cines puñan 

_cerno. reclamo, ainda non ·hai 
moito. 

Mais é para destacar da mostra a 
preséncia de dous artistas gale
gas. Demonstrativo de que Gp.li
za por si tería entidade suficien
te como para montar unha mos
tra sabor da realidade. Quintana 
Martelo, nado en Compostela no 
. ano 1946, e_xpón tres cadros re
presentativos do seu quefacer. A 
lista de ,SchLinder é a continua
ción de outro co mesmo tema. 
Sobor dun fundo escuro e como 
descoidado destaca unhas tea 
sobre as que hai uns pratos, 
dunha feitura fotográfica, que 
mesmo ·a expecrador a distáncia 
pergúntase como non caen. Ou
tro .cadm Os limóns de Oza, é un 
achegamento á natureza onde o 
artis ta pon toda a sua técnica 
para reflectir no cadro parte da 
realidade, e como egundo el é 
capaz de apreixar. Como o pri
meiro cadro, destaca obre un 
fundo gris escuro e descoidado, 
que mesmo parece a antíte e do 
que pinta como tema central. 
Todo o contrario de Ro1Jeno 
GonzÓ.lez ºFern4ndez, nado en 
Monforte no 1948. Este artista 
galega xoga coa luz e coa sua 
grande habeléncia para o debu
xo. Máis que reflexar a realidade 
non sabemos si a inventa e in
terpreta a mesma baixo o tamiz 
da sua própría personal idade. 
Polo que· estaríamos tocando o 

·surrealismo. As escenas reflexan 
ámbitos e paisaxes lonxanos a 
Galiza, buscando quizais o in
temporal e misterioso. 

ANOSA TERRA 

El mercader de lapices, de Mariana Fortuny. 

Miguel Fernández Cid, comi ário 
da expo ición, ao propoñer a e .. 
tes dous galegas entre os vinte 
artistas representados, e tá a re
marcar e deixar contáncia de 
dou autore que son recoñeci
dos e que a sua obra xa colga 
dunha manchea de museo . • 

XESUS PIÑEIRO 

Fortuny 
Título: O descobrimenm da luz en Forruny. 

Autor: Mariano Fortuny. 

Lugar: Sala de CaLw Galicia. 

Na segunda parte do século 
XIX, no Estado español, sucé
dense unha serie de feitos políti
cos, económicos e sociais que 
dan lugar a un novo tipo de so
ciedad e. O desenvolvemento 
económico que se leva a cabo, 
fundamentalmente en Catalun
ya e País Vasco, dá lugar a unha 
burguesía cada vez mais podero
sa e que no eido artístico impón 
os seus gastos. A arte respo tará 
no eido da pintura con cadros 
de tema histórico e, máis tarde, 
co naturalismo. 

Mariano Fortuny Mar al ( 1838-
1874 ), dentro <leste esquema ar
tístico destacará porque respo ta 
de xeito persoal ao gosto bur
gués, con temas orixinais 
cunha técnica innovadora. 

O pobre movimento artístico da 
segunda metade do século XIX 
español ten <lúas excepci 'n : 
Fortuny e Rosales. Fortuny, que 
despois de morto caeu no esque
cemento, aparece no panorama 
artístico do XIX como un -arti ta 
desencaixado a respecto dos mo
vimentos artísticos da súa época. 
Por un lado a súa actividade ar
tística ten unha faceta románti
ca, cando -xa morrera o romanti
cismo, e por outro, ten unha vea 

-- i~presionista que oficialmente 
nasce o mesmo-ano en que mo
rre Fortuny. 

J Fortuny, nado en Reus de fami-
, li~· modesta consigue da Depura
ción de Barcelona unha bolsa 
-para estudiar en Roma. Peto se
rá a mesma Depuración quen lle 
ofer~za a oportun idade de se 
trasladar a Marrocos para infor- · 
mar graficamente do que acon- . 
tece na guerra que España levou 
aló. 

As viax u fai o artista a~ 
talán a Marr c d c 'brenlle 
unha cultura ex, tica qu é d 
agrad d n v burgu 
por tanto upuña unha va-
ión da úa própria r alidad , 

xu to cando esta e tá en pl na 
eferve céncia. Pinta e debuxa 
ao marroquina na úa fe -
ta como A corrida da pólvora 
ou no seu traballo como O fe
rrador marroquina me mo o 
Mercader de tapices. E t ca
dro así como que motiva
ron a ua viax , axúdanlle a 
de cub_rir a importancia dun 
elemento pictórico como é a 
luz. Esta será unha das nota 
primordiale na e tética de 
Fortuny e que o le ará ao im
presionismo. Porque anos an
tes da ua morte comeza a pin
tar fora do go to que lle impo
ñían e pintaba como a el lle 
parecía. Utilizand a pincela
da rápida e pe-
q u ena e pin-
tando ao ar li
bre, chegou a 
pintar óleo 
impre ionista 
que memo al
gún ernclla 
que fará anos 
d p i oro
lla. Pin ta na 
praias nap li
tanas Neno na 
praia de Portici. 

Na ua curta 
vida tiv 
temp para 
entre o n v 
romantici m 
e o seu i m-
presionismo 

As viaxes 
que fai o 
artista 
catalán a 
Marroc 
deseó bren lle 
unha 
cultura 
exótica que 
é do agrado 
dos novo 
hurgue e 

facer cadro que un ch.aman 
precio i mo e utr . c m Ca
món Aznar arte mudéxar. 

O caso é que Fortuny mestu
rando luz e pequen.as pincela-

. das de cores quente xunto co 
branca consígue tms destelos 
efectistas que fan do seu cadro 
A Vicaria o prototipo desta 
pintura xunto co Coleccionista 
de cadros. 

.,Esto é 9 que se viu na exposi
ción que Caixa Galicia tivo du
rante o mes de Outubro na ·sua 
sala da Coruña e que despois 
viaxará a Lugo e -Santiago nos 
meses de Novembro e Decem
bro <leste ano.+ 

·xESUS PIÑEIRO 

AN~ 



ANOSA TERRA 

Par 
• o ma1 

Un enorme esf-GfZo "Aves idor. Má 
anos para contribu~r á creación de 

e mellora-la e· 

da seguridade vial, progr~m 
servicios públicos e para a ere 

O Plan 2000 de In~ estructuras su 
polos concellos, qqr non terán que 

dos s 
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dos, 
ento-

eputación da Coruña. 
·nf raestructu ras. de tódolos 

o 500°/o en 
o 1995/1997. 

ns de p _ Hsny¡ ""' irnos catro 
- t:H 

-la pequena ~)mediana empresa 
::::t: 

icipios. 1 
'~'ft e Estrádls (12.000 millóns), 

neamentl de augas, mellora 
s municipios d~ maior déficit de 

. [~~ 

ras culturais, alísticas, deportivas 
. ~~ 
1a. fil 

1 

• 1 • •1· 

is de 2.510 obras, decididas 
m"it 

ningunt;_ para a execución 
1 1 -
~ 
~ 1.· 

incia. 
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Estreouse nas salas portuguesas Inés de 
. -

Portugal, unha coproducción luso--galaica 

Na.Galiza non se poderá ver nos cines . 
: 1 

Nas salas de cine doutro lado do 
Miño xa _se estreou a pelícufa 
Inés. de Portugal, que narra o amor · 
e a morte, ·én 1355, da ·muller 
que v~h.cellou a Óaliza e Portu, 
gal e que xace soterrada na igre, 
xa gótica de Alcoba\:ª· Na, Gali, 

_ za, o-nde non haberá · éxibición 
- nas salas C:inematográficas, a fita 

estrearase ·na TVG nos vindeiros 
-meses; segundo sinálan desde a 
produtora ~ontinental que partí, 
cipou no proxecto xupto a portu, 
guesaJmagem Real. A película 
rodada integramente en Portugal 
rec~mstrue a época meieval e xira 
aó redór ·do amor entre Pedro I 

.-~ rei de Pórtugal, e lnes de' Castró. 

Cando ambos ;e tOñecen, Pedro 
I ainda non era reí , ~6n ~eria co, 
roado ate doce anos despois do 
asasiná.to d~ Inés. Na sua c9roa, 
ción mandou exumar os restos de 

. Inés .e. cas~u con ela como símb°' 
lo do seu amor. A h.istória tráxica 
daquelr. relación conta con in, 
gredieri.tes dramáticos que se re, 
flexan na película. José· Carlos de 

-Oliveira é o director da mesma e 
os protagonistas son os actores 
portugueses Cristina Homen de 
Mello e H $=ii:or ;Lourern;o. 

Inés de Castro, filla do grande 
Pedro Femár.tdez de Castro, era 
unha noble que se presume pro, 
cedía da Límia. Chega a Portu, 
gal na corte d~ Constanza de 
Castela, que viña de casar co 
herdeiro da coroa lusa. As alían, 
ZCJ.S e guerras e~tre .Castela e 
Portugal. explican o arranxo de 
casamento e tamén o namora, 
mento -do príncipe con Inés. O 
seu romance non foi up segredo 
e xerou unha conspiración diri, 
xida polo rei Afon o IV, pai do 
príncipe. Non podian consentir 
que Pedro deixara a Con tanza 
de Castela por Ines xa qu~ o en, 
lace podía frustar o reino Lnde, · 
pendente da Galiza que queria o 
rei para Potugal. Asi que a lenda 
sinala a tres fidalgos como os 
executores da dama galega en 
Xaneiro de 1355. 

Pedro estaría enganado durante 
un tempo sobre as verdadei ras 
causas da morte da sua amante 

·pero ao enteirarse enfrentariase 
aos responsábeis e levaría a cabo 
a sua vinganza. A película de Jo, 
sé Carlos de Oliveira recolle es, 
tas batalla e tarnén o momento 
emotivo no que Pedro I, xa rei, 

casa con Inés en 1367. Segundo 
recollia Otero Pedrayo, o enea, 
rregado de l.er o panexírico a 
Inés o dia que foi corcada seria 
un crego francés máis tarde biS.' 

· po de Ourense. Tamén lembra 
que outra irmá de Inés, Juana de 
Castró padeceu as consecuén, 
cias do seu amor con outro Pe, 
dro, o cruel de Cas tela, co que 
se caso u para ser rexei rada uns 
dia despois. 

A productora Continental vai 
continuar colaborado e n em, 
presas cinematográfica portu, 
gue a . E p ran a sua partici, 
pación en proxecto ¿ m a ro, 
daxe de Adios, de Xavier VilaJ, 
verd e e n guión de Miguel 
Anxo Murado. E t m 
guionista está traballand 
o libro A sombra cazadora e , 
critor Suso de Toro para levalo 
á pantalla A produtora da Co, 
ruña anunciou tamén e tar cola, 
borando coa canle mexicana 
Canal Once e o Estudo Churu, 
busco para realizar un documen, 
tal obre Carl.o Velo. A hi rória 
do director galego exiliado n 
México está escrita e erá dirixi, 
da pola ua filla Teresa Velo.• 

.Mária Creuza, a taiña baiana da bossa nova, 
cantou a Vinicius de Moraes 

Coa sua voz veluda Mária Creu, 
za homenaxeou en Compostela e 
Vigo ao poeta e cantor brasileiro 
Vinicius de Moraes. A diva baia, 

. na da bossa nova apresentou na 
Galiza un repertório sementado 
de cancións xa histórica que o 
auditório só se atreveu a cantar 
timidamente, nomeadamente na 
festexada Garota de Ipanema. 

Desde a sua intervención con 
Vinicius de Moraes en La Fusa 
bonaerense até os seus xa deza, 

' sete traballos discográficos, a 
raiña da bossa nova estivo a pul, 
sar os seus seguidores galegas na 
espera de apresentar a comezos. 
de ano as suas novas produc, 
cións, tamén daquela na Galiza. 

Berta Cáccamo leva os seus Pasos 
ao 'Dobre Espácio do CGAC 

· Duhhá série -de debuxos expostos 
-no corredor do Centro Galego de 

· Arte Cor\temporánea a artista 
·Berta Cáccamo dá. paso. na sala 

· Dobre Espácio a unhá ·propÓsta 
na que "as ideas de tránsito ,tem, 
póral ·e físico, e d~ contención, 
presente en toda a sua bbra, arti, 
culan un espácio de representa, 
ción de enorme poténcia plásti, 
ca" ao dicer de Francisco Rei. 

O conxunto artístico de Cácca, 
rrio apresentado baixo o título 
Pasos. (un debuxo) surprende ao 
visitante ao romper a secuéncia 
discursiva e configurarse corno 
unha composición própria onde 
prima o conceito de espácio e 

. camiño. A artista vigúesa, a pri,· 

meira muller que ocupa o Dobre 
Espácio, ten participado en nu, 
merosas exposicións individuais 
e colectivas as últimas na Gale, 
ria T rinta de ·compostela e na 
Abel Lepina de Vigo ademáis de 
ter preséncia .ña colección per, 
namente do CGAC. No seu tra.:. 
ballo sobre a nova arte galega, 
Xavier Seoane dixera de Berta 
Cáccamo vai xa para sete anos 
que o "esencial nela é o feito de 
estabelecer un proceso que se 
constituiu como un fluido, "a 
pintura como aquilo que poida 
encher o tempo dunha vida". É 
tamén unha boa definición para 
esta nova proposta que a artista 
presenta <;lesde o 23 de Outubro 
en Compostela. + 
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ANOSA TERRA 

O Museo do Pov.o Galega -cumpre 20 'anos 
cuñha xomada de portas abertas 

O 29 de Outubro de 1977 inau, 
gurábase o Museu do Povo Gab 
go en Santiago, coa pretensión de 
superar o que é estrictamente un 
rpuseu e comprometerse coa nor, 
malización da cultura do país. 
Vinte anos máis tarde, o Museo 
celebrou o seu anivetsário cunha 

· xomada de portas abertas na que 
ademais de ver as exposicións, os 
visitantes puideron coñecer o 
funcionamento da institución en 
canto aos servizos, bilioteca ou 
depósito de pezas. Nestes anos, 
pasaron polo Museu, que coma 
con diferentes seccións, máis de 
millón e medio de persoas, máis 
da metade galegas, que puideron 
coñecer as salas permanentes adi, 
cadas ao mar, ofícios, campo, en, 
caixe, música ou arquitectura 
ademais das 163 exposicións tem, 
porrais organizadas. A biblioteca 

~ 

cOnta nos seus fundos co legado 
de Xaquin Lorenzo, primeiro pre, 
sidente do padroado do Museu do 
Povo Galego, de Xeus Taboada 
Chivite, que foi vicepresidente, 
de Antón Fraguas, actual presi, 
dente e director do museo, máis o 
legado de António Rodríguez 
Fraiz, un dos fundadores. 

Os congresos adicados ao feíto 
diferencial galega_ son dos máis 
importantes eventos celebrados 
no Museu, convertido hoxendia 
nunha fonte de información pa, 
ra os investigadores da história e 
cultura do país. A memória dos 
vinte anos foi apresentada no 
pleno extraorddinário que se ce, 
lebrou no serán do Mércores 29. 

A equipa directiva, da que for, 
man parte Belen Saenz, Rosa 

Méndez e Maria Xosé Femández, 
sinala que o obxectivo do museo 
de cara aos visitantes é que se in, 
teresen pola cultura do país ofe, 
recendo unha visión de conxun, 
to. O MUSl!o do Povo Galega é, 
desde hai catro anos e en virtude 
a un decreto, o centro sintetiza, 
dor das redes de contido histófi, . 
co e antropolóxico que funcio, 
nan na Galiza. Desenvolver máis 
as seccións de pintura e história 
é un dos propósitos da equipa asi 
como continuar resgatando os 
obxectos e usos que van desapa, 
recendo da memória dos galegos. 

. O Museo do Povo Galego, acle, 
mais de ter sócios por todo o pa, 
ís, está apoiada pola Xunta, o 
concello de Santiago, as deputa, 
cións, a Universidade de Galiza, 
A .Fundación Barrié de la Maza e 
a Fundación Caixa Galicia.. • 

OPtNIÓN 

XAVIER ALCALÁ, TURISTA EN ORIENTE MÉDIO 
Nestes últimos días unha polémica, da que a 
pren a deu noticia, sorprendeu os meios galegos 
polo tema obxecto <lesa polémica, e pola persoa 
implicada na mesma, o novelista, xomalista e en, 
xeñeiro Xavier Alcalá. 

Alcalá é un escritor asentado no panorama e no 
mercado literário galego, autor de obras que te, 
ñen sido referéncia para moito do alunado da Ga, 
liza na sua aprendizaxe da língua própria; escritor 
obxecto de críticas, unhas veces debidas a enve, 
xas literarias a que este País, como moitos outros, 
é moi afeizoado, e outras pelas suas veleidades aú, 
licas, ás que ten direito como cidadán, pero que 
tamén como cidadán son susceptíbeis de seren 
criticadas en termos políticos. 

Ora, indo ás fonte da polémica, creo que se im, 
poñen ou impoñen, e para moitos, algunhas re, 
flexión que g taria xpor nas páxinas de A Nasa 
Terra. 

Ma comecemo p l princípio. Apre enta o au, 
tor o eu texto como "notas de viaxe", ora, no 
plano literário en que Alcalá pretende situar a sua 
obra, a viaxe como pretexto literário, explicita 
unha vontade de coñecimento, de desubrimento 
do Outro, de ir/viaxar da ignoráncia de si ao co
ñecimento de si; e o coñecimento de nós próprios 
sp pode ser cabalmente realizado atr~vés do coñe, 
cimento do Outro. Porém a viaxe que nos propón 

' Alcalá non é unha viaxe ligada ao coñecimento, 
mas si, unha deslocación/deambulación en que o 
suxeito non sai de si próprio (do seu mundo e da 
sua mundividencia) entrando nunha literatura· de 
régard que ten caracterizado todos os textos colo, 
niais ou neo,coloniais que o gosto ocidental ten. 
magnificado e utilizado. Polo tanto o texto· de Al, 
calá, en termos literários, alonxa,se do moi res, 
peitábel e interesante modelo da viaxe para en
trar no do exótico e pintoresco en que o suxeito 
reafirma o seu mundo, os seus medos., terrores e 
tabus, en que un suxeito valoriza o emocentrismo 
do seu ollar que lle impede o necesário exercício 
de análise da realidade con que se necontra. <::;o
rno en toda a literatura do exótico o Eu reafirma, 

FRANCISCO 

SALINAS PORTUGAL 

'Noné 
como artifício 
literário que .se 

deben analizar as 
afirmacións do 

narrador" 

se narcisicamente (ou autisticamente) no seu 
próprio mundo mantendo o Outr.o no estraña, 
mento do que nunca vai sair, senon é para resgá, 
tá, lo á visión do mundo do autor. 

Se fixen este escutso meio literário meio xoma, 
lístico é para indicar que non é como artifício li, 
terário que se deben analizar a5 afinnacións do 
narrador {que tanta polémica levantaron), na, 
rrador que coincide textualmente e explícita
mente co autor empírico Xavier Alcalá. E se en 
todo o texto a ideoloxia foi-ma parte substancial 
da própria construción literária (o sistema literá, 
río como resultante da interacción de diferentes 
códigos que van dos técnico,formais ao temáti, 
cose ideolóxicos), a ideoloxia tout-court, (perm.i
ta,se,me. o galicismo) formando parte daqueles 
códigos é un aspecto que calquera leitor vai pór 
en relación coa sua própria ideoloxia, na procura 
de un sentido do texto. E é aqui onde a nosa 
análise se pretende situar. Porque Xavier Alcalá 
é moi libre de praticar unha literatura de régard, 
é moi libre de transpor a etnocéntrica e eurocén, 
trica visión do mundo ao mundo construido no 
texto, un mundo n que o ficcional é practica, 
mente inexistente porque a procurada aproxima, 
ción entre a realidade obxectiva e extratextual e 
a realidade subxectiva e textual é extremada, 
mente fraca e polo tanto as suas "notas de viaxe" 
enveredan máis polo documento do que polo 
narrativo. E é esa característica denotativa, esa 
transparéncia do ideolóxico, o que é susceptíbel 
de ser submetido a unha crítica político,ideoló, 
xica a que o próprio autor (empírico e textual) 
nos convida. 

Con efeito, no seu pasear polas terras ·de Israel e 
das suas sociedades, o narrador encontra unha 
sociedade que non compreende, e de aí o cali
ficativo de ·"amálgama ou manicóm.io". Anega, 
tividade desta visión (comprensíbel no turista), 
só se verá modificada (parcialmente) para con . 
unha parte <lesa "ainálgama" --{) Estado israelí, -
ta-: unha sociedade acosada, mais segura, orga, 
nizada, país de xentes moi cualificadas, certa, 
mente tolerante, ainda que con limitacións ("iri, 
finitas criatu!as a comportarense con signos de 
demencia"). E ben verdade que o viaxeiro deseo, 
bre algunhas causas que non lle agradan pero en 
todo o caso, ·o leitor fica con a idea clara dun po
bo, o xudeo, que sabe sobteviver acosado polos 
moitos "inimigos". Perante eles, na amálgama 
que tiña descobert.o, están os árabes, intoleran, 
tes, ameazadores da moi cristiá civilización oci, 
dental ("os musulmáns han de acabar co mundo 
limpo de Ocidente"), faltos do gosto dos novos, 
ricos (o ouro da grande Mesquita), suxos, irrq' 
cionalmente violentos ("en . calquera momento, 
un palestino enlo!1quecido pode pór 4nha bom, 

ba ou matar a puñaladas a quen non lle pareza 
dos seus") ... É obvio que pára un visitante,turis, 
ta, que procura en . Israel a diversión ("cando a 
diversión é o principal, e o Mundo demasiado 
grande"), os problemas sociais, económicos, hu, 
manos e .políticos desta -terra non interesan, nen 
como reflexión. Asi, no Xordán non ~e ven os 
problemas do reparto da água (no centro de to, 
dos os conflitos do Oriente Medio), a sociedade 
militarizada ve-se, non como unha parte do im, 
perialismo sionista (que non xudeu), ou en todo 
o caso como a única posibili<;lade de criar un Es, 
tado (mais alá de xuS.tificación míticó,bíblicas), 
mas si como un proceso de auto,defensa, lexíti, 
mo en todo o caso. 

A visión etnocéntricada do autor,narrador nota, 
se desde as primeiras liñas: ao denominar a cicla, 
de de Valladolid como Fachado lid ( é dunha sim, 
plificación raiana no absurdo), os ziganos apare, 
cen negativizados até o extremo do escarño ("Is, 
rael é unha especie de campamento de xitanos 
con tecnoloxia ianqui") como se o modo de vida 
dos ziganos obedece,se a unha voluntária escolla 
de marxinalidade; os rusos continuan a ser un 
problema (como nos mais estereotipados filmes 
ianquis), até o ponto de que "hai moita puta ru, 
sa" ( é que as prostitutas rusas son,r:i_o por xenéti, 
ca ou ben por necesidade?); a discriminación se, 
xual non poderia deixar de referir,se en calquer 
escrito que a paíse~ árabes se refira, e asi "nisto 
da discriminación por sexos, os mais bestas son 
os mahomet<!llOS; despois veñen os xudeos; des, 
pois os católicos (os anglicanos e demais protes, 
tántes seica xa teñan sacerdotisas); como en to, 
do o discurso estereotipado e xenófobo non po, 
dian faltar as referéncias aos -hábitos hixiénicos 
dos árabes ("Os mouros danme noxo. Son uns 
parcos integrais" -repare,se na visión subxecti, 
.va do narrador~ ou "eses árabes ... - no Oriente 
son uns cochos. En. Xerusalén feden" -visión 
"~bxectiva". e unive.rsal-). 

Que nGs fica entón das notas de viaxe de Alcalá?, 
pois iso, unhas notas en que o subconsciente 
(tal vez colectivo e historicamente condicionado 
e confiamos que non- universal) aflorou con toda 
a sua forza de desprezos polo diferente, con toda 
a narcísica éarga de autocomplacéncía, con .toda 
a falta de senüdo de reflexión para entender (e 
entender non é compartir) o Outro, pola ausén
cia da mesura necesária para que a visión despre, 
conceituda nos ~ude a percebér un mundo que 
no seu estrañamento tantas veces se nos escapa, 
a consciéncia da utilización perversa da lingua, 
xe; en definitivo, un subproduto que o seu autor 
e os responsábe1s da publicación que o ·acolleu 
nos oferecen querendo divertir, pero provocando 
o desaco.ugo. + . 
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Aquel dístico de Venai1ciO-.FortuÍlató, 
Nunha e}ltrevista na cadea 
SER, o reelecto Presidente da 
Xunta-ironizóu sobre a zoupa
da da coalición PSOE-Esquer
da Galega-Os _Verdes: "El ex
perimento ---:-dixo en caste
lán- ae lo que se había dado 
en llamar el olivo"·, polas se
mellanzas ca alianza de cen
tro-esquerdá que goberna en 
Italia, "no pasó de acebuche, 
que es el olivo silvestre, . que 
da poca aceituna", bromeó u 
don Manuel. -

Fraga l'ribarne,_ si ben leva 
sendo presidente oito anos e 
vai pra doce, non deixa de 

ser por eso home culto e cecáis 
se lembr_e daquel dísÚGQ de San 
Ve-nancio Fortunato, o derra
deirb poeta romano, bispo de 
Poitiers, que compuso no seu 
carmen adicado a San Martiño 
Dumiense, seu amigo: 

In ramis heresis fidei pia 
[germina fixit, 

Quodque oleaster erat, 
[pingµ.is oliva iuret. 

Oleastro, ou sexa algo así coma 
meio irmán da oliveira, ainda é 
un sinónimo romance 'moi 
pouco usado en castelán, do 

É encantador cando -os mbrtos, 
lonxe de abandonar o mundo,_ 
seguen entre os vivos para aca
bar de solucionar os problemas 
que non puideron resolver en 
vida. 

Tras o pasamento, os nosos 
defuntos seguen sendo . tan 
humanos como antes de 

morrer, coas mesmas inquedan
zas de cando · andaban · entre os 
vivos, e incluso coas mesmas 
teimas, pero iso si, mellor com
pr.endidos pala veciñanza. O 
défonto, despois de morro gaña 
en prestixio, vólvese máis sen
sato e ata se lle perdoan as tras
nadas. 

· Os .nosos defuntos nunca mo- -
rren para sempre, cando non 
andan palas corredoiras, as súá.s 
fotos presiden un lugar destaca
.do da sala, e desde ela contem
plan a continuidade ~a vida. 

Aquela . ~lma cándida que tiña 
un ollq de vidro, e por el puido 
ver -e deixamos a memoria dun 
camposanto, mei:cede á ínter"' 
venciÓn de Castelao, botaba de 
menos, sobre-codo, non estar . 
enterrado· nun camposanto de 
'aldea, deses que s~ estenden 
arredor dQ adro, -para escoitar 
cada domingo, á hora da misa, 
ós paisanos vivos falando das 
causas da parroquia. 

Pero quizabes o máis emo
tivo sexa a visita que lle 

- fan á familia para prepa
r~r a próxima partida dun novo 

vocablo · ace·buche, de . raíz cira
be. ~Cacheamos en van nos dic-
ci.onarios galegas o nome enxe
bre-d es te --árbore.~ ¿E <:J.Ué rron· 
crece, · non existe, nos montes 
de Galiza? Polo si ou polo non, 
dende agora lle chamarei 1 en 
galega, oleastro, xa que é máis 
latino . · 

Mais Iglesia Alvariño , na 
sua versión galega do Ga
lliciense carmen, de Venan

tii Fortunati, traduce aquel dís- . 
bco escribindo que "o que era
estripio bravo medra agora oli
veira restreveira". E penso que 
o _gran humanista, ñeste caso 
botánico, non acertóu; dado 

·que estripio pode ser un espiño 
albar, unha pereira brava, ou un 
arbusto que medra nas sebes, 
pero nunca un óleastro. .. 

Chamando <leste xeito ao sím
bolo vexetal dá herexía arriana 
que extirpóu San Martiño de 
Braga, Ol! Dumiense-;- fincando 
nas suas ponlas piadosás puas da 
fé católica, polo que rebrota 
pinguis oliva; moi fructífera polo 
tanto, -feracidade que nÓn pare
ce moi <loada sendo da restreba, 
coma traducía meu sabio e ineS:
quencible ·amigo. 

Non embargante o máis grave, 
histórica e literariamente consi
derado, é que ese e moitos máis 
-dísticos do santo bispo. de Poi- · 
. tiers, foron aproveitados, seis 
séculas despóis, polo clérigo 
poitevir~o -natural da sua mes
ma diócesis-Aimerico Picaud, 
pra atribuir a Santiago Apóstol, 

· no Codex Calixtinus, os. glorio
sos méritos de San Martiño Du
miense. 

8erriellartte trapacería, do 
trapalleiro compilador do · 
célebre códice, analizóuna, 

dístico por dístico, o sapientísi
mo Dr. Abelardo Moraleja, nun 
discretísimo traballo, publicado 

·nos Cuadernos de Estudios Galle-
gos (fa~cículo XIV, 1949), anti
cipándose a sua admirable ver
sión ao español do Liber Sancti 
]acobi (Instituto P. Sarmiento, 
1951). Anque nop é agora o le
cer pra seguir discurrindo -xa 
o fixen nalgún outro -lugar- a 
propósito da sorprendente 
transformación das louvanzas 
ao apóstol dos gallisuevos, Mar
tiño o novo, no século VI, nas 
gabanzas ao Filio do Trono, e 
do Zebedeo, no século XII. 

Po is hoxe preocúpame ·maior-

Un espav_entci 
membro; e que non .o co
lla desprevenido. · 

. A mo.rte en Galicia non é 
unha dama de loito e cara 
cadavérica, coa fouce en
tre as mans·; a Negra Da
ma, cando non ven en 
Santa Compaña, faino 
·con espaventos, en forma 
de sopro de aire que se co
la por entre as fiestras pe
chadas, de ouveo de can-á 
media noite ou . corno pa
xar0. despistado, tal o que 
aparece u na casa do T ori-

- bio T riñáns o dfa do seu · 
pasamento. 

. oespavento é unha 
especie de augurio 
que aparece sen 

1 buscalo, tal e como lle 
ocorreu ó protagonista 
desta historia, que xa <lúas 
ou tres noites antes senti-
ra abrí~- e cerrar os caixóns da 
cómoda onde gardaba os _papeis. 

-Carmeia, ¿non Óíches un ruí-
do? · 

- Soñaches. 

T oribio baixou e non encontrou 
nada fóra do seu sitio, pero apro
veitou para repasar os papeis ·e 
poñer en orde .as súas cousas. 

E ós tres díp.s, cando xa · esque
cera aquel ruído que o espertara 
pola noite, foi cando 'ti vo o 
grande aviso, que procurou pero 
non puido eludir. · 

Erguerase aquela mañá de do
mingo cun golpeteo_ na coc.iña, 
un rítmico petar· de algo que ca
ía sobre os ferros, e cando foi 
ver -que era, encontroú todo o 
chan esparexido de bolas de lou
reiro, que ían caendo polo oco 
da cambota, espaciadas como se 
cronometrasen o tempo no que· . 
había de caer cada unha. 

Cando saíu a ver quen facía 
aquela falca~ruada, vel! 
un negro corvo que co 

peteiro ía metendo pola chemi
nea, unha tras outra, aquelas 
bolaS negras. Espantouno e vo l
veu caviloso para recolle las do 

mente a fraguiana transforma
ción da cativa oliveira de Paco 
Vázquez en acebuche, pra min 
oleastro. Pero cabe tamén agora 
que éste se convirta I)unha for
tísima e auténtica oliveira galega, 
ca nutrida e selecta incorpora
ción dos bos demócratas ao Blo
que, novo e flamante bastión da 
socialdemocracia no noso país. 
E enton, coma nos versos de 
Venancio Fortunato ... 

. .. Quodque oleas ter erat, 
pinguis oliva iuret. Que steti 
exilis induatis frondibus arbor. 
lam paritura cibim, floret ho
nore nouó. 

Xa que transcribín tamén o dís
tico seguinte, que Aquilino tra
duxo libremente asi: 

A que era arbre mazmida, re
polaáa, frolece, xa pra vir, en 
froito novo. 

E soio quédame confiar en 
que esta leda esperanza 
miña, e do s que comigo 

van na Fundación Xaime 
Quintanilla, non quede en al
go parecido ao que ocorréu no 
Paso de las aceitunas, de Lope 
de Rueda.+ 

FRANCISCO A. VIDAL . 

chan e, sen pensalo, me
telas nunha pota. 

T oribio asusto use daquel 
mal agoiro, e chamou á 
muller. 

-Carmela, se me traes 
un cuarteirón de caña, 
hoxe xa non saio da casa. 

ro ó pouco, o corvo 
olveu á cheminea 

para seguir b tando, 
unha tras outra, as bolas de 
loureiro; e novarnente To
ribio saíu a espantalo a pe
dradas. Pero de volta ha ca
sa, o home comezou a ensi
m es marse e, como se 
presentise aquel último in
tre, pasaron polo seu maxín 
todos e ·cada un dos episo
dios da súa vida, case, co 
mesmo ritmo co que caían 
as bolas, mentres tomaba 

grolos de caña e lle daba chupadas 
6 pito sentado fron~e á fiestra. 

Eó atardecer, despois dun 
anaco de si lencio, cando 
unha nova bola caía na co

ciña con máis estrondo que as 
outras, ata o punto de sobresal-

. tar ó vello ensi·mesmado, Tori
bio sentiu ~n aceso de tose, e 
escoouse-en sangue. 

E hoxe en día, cando os seus 
netos ensinar¡. a pota das bolas, 
coméntan.lle a quen as ve. 

-Son os anos do meu avó. To
r'ibio. + -

A.NOSA TERRA 

Manuel 
ReiRomeu 
'No ensino hai que 
recomendar aos nasos 

clásicos' 

Combino na leitura a pragmática, 
que preci o para o meu traball , o 
lecer, e p r i o na l'1ltimas leitura 
e tán a poe ia d Ricard Carvalh 
Calero e Lingua Galega de Freixeiro 
Mato xunto con vári textos de 
crítica literária como a obra e Em t 
Jünger, El autor y la escritura e a de 
Gadamer, La actualidad de lo bello. 
Tamén intento estar ao tanto de 
temas de sociolingüí rica que todo 
o mundo debia ler. 

Que recomenda ler? 

Para compensar moitas eivas é pre
ciso ler libros de história de Galiza, 
economía ou filosofia, leiruras va
riádas. De todas maneiras reco
mendaría de novo a poesia de Car
valho Calero e libros fundamentais 
como Conflicto lingüístico e ideoloxia 
na Galiza de Francisco Rodríguez 
ou Sempre en Galego de Pilar Gar
cia-Negro. Por uposro, sen esque
cer aos clásicos, alguns deles pouco 
recoñecido como López Ferreíro. 

A propósito da poe ia de Carval
ho Calero, está pouco valorada a 
sua face literária? 

E nas aulas é preciso que e aco 
sellen textos galegos? 

Está claro, e pecialmente en deter
minadas as ignaturas hai que comc
zar a recomendar que merquen os 
nosos clásicos e a literatura que se 
fai aqui. Os estudantes teñen que 
coñecer a nosa literatura. 

Vostede fai crítica literária, esta, 
se a avanzar oeste eido? 

Desde hai uns dez anos estase a fa
cer unha posta ao día da nosa crí
tica chamativa. Falta moito e hai 
grandes valeiros pero houbo un 
gr~nde avance en canto á sistema
tización. Hai moita xente trab'a
llando e con moito interese, equi
pas que están a, facer cousas moi 
interesantes, facendo crítica . desde 
nós mesmos.+ 

Ensaista e crítico. A Estrada (1964). 
Obras máis importantés: Arte e verdade. 
A obra literaria de l)aniel Cascelao e Sempre en 
Galiza ( 19'96) 
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Cangas. 

Fotograma 
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producción 
galega Nut. 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O 30 e 31 represéntase en 
Compostela, e o 6 e 7 en Vigo , 
a obra Anxeliños! da que é 
autor, director e principal 
intéiprete Roberto Vida! 
Bolaño .. Despois de vários meses 

- de boa acollida polo público, a 
compañia Teatro do Aquívolve 
con esta interesante comédia 
esperpéntica. Vicfal Bolaño ven 
de recebir, por outra parte, o 
prémio cÍe teatro Rajad Dieste. • 

...... ~ ................. ~ .. ~ .............................................. . 
Betanzos 
• EXPOSICIÓNS 

CRISIS 

Até o 31 de Outubro nasa
la do edifício Arquivo do 
Reino da G aliza (Liceo), 
expoñen obra dos menbros 
do Grupo Crisis. Abre de 
19 a 21 h, de Luns a Ven
res, e de 12 a 14 h, Sábados 
e festivos. 

Cangas 
• CONFERENCIA 

M~ PILAR GARCIA 
NEGRO 

A prestixio ·a língüista fala 
obre a situación do ldioma 

galego e <las necesiddes 
máis urxenres. Será este 
Xoves 30 ás 20 h. na Casa 
da Cultura. A cha rla vai 
encadrda n as xomadas de 
língua que organiza aso
ciación cultural A Cepa, 
desde o pasado Manes 28. 
O Venres 3 I á mesma hora 
e no mesmo local, actua 
Teatro para Lis cunha série 
de Conros celr.as. 

• EXPOSICIÓNS 

BoDEGO E 
FRORElROS 

Até finais de Novembro na 
Casa da Cultura. Com
prende bodegóns e foreiros 
da colección Caixavigo. 
Alguns ,autores : Xurso 
Alonso, Anxel Huete, Pe
teiro ou Xavier P usa. 

Cee 
•MÚSICA 

ZENZAR + TUZAR 

Hard core br vu, o 7 d 
N vembro no Guetto. 

A Coruña 
•CINEMA 

NuT 

O Venres 31 ás 20,15 h, no 
Centro Galego de Artes da 

/ (maxe pasan Nut, un curto 

Cartelei.ra 
~ AFTERGLOW. Óespois de 

vádos anos de siléncio, o di
rector Alan Rudolph (lem~remos 
ELíxeme) compón un drama ·que re
trata a relación entre duas parellas. 
A obra queda a médias. Duas das 
persoaxes só están en parte debuxa
das e faltan dados esenciais para re-_ 
dondear a película. O que si perma
n ece é o estilo pretencioso de 
Rudolph, a quen non cabe negar 
con todo cerra personalidade como 
criador. 

~WESTERN. Película france-
sa, rodada na Bretaña e prota

gonizada por un catalán que exerce 
de tal, até o ponto de que cando ou
tro dos protagonistas lle petgunta se 
é español el responde que non, que 
é catalán. Película de autoestopistas 
e amoríos, cunha liberalidade habi
tual en Fráncia pero ainda descoñe
cida no Estado español. Siruacións 
ben retratadas, pero que non chegan 
a satisfacer o interese do espectador. 

~A BODA DO MEU ME-
LLOR AMIGO. Julia Ro

berts e a actriz de moda nos Estados 
Unidos, Cameron Diaz compiten 
polo mesmo home nun filme doce 
que non destaca pola sua orixinali
dade. 

de 10 minutos de anima
ción dirixido na Gal iza este 
mesmo ano por Ángel Fer
nández la Parra. A entrada 
é de balde. 

• EXPOSICIÓNS 

VIEIRO 

Unha érie recente, deste 
ano, do pintor Moldes, que 
apre ntan como releitura 
do expre ionismo ab tracto 
norteamericano de Pollock 
e D Kooning. Abre até o 

d Novembro na sala 
Pardo Bazán. 

PE ULUM H UMANAE 
VITAE 

Speculum humanae vitae: a 
imaxe da mone nos inícios da 
Europa moderna, arte ll ada 
xunto tap iz d écu lo 
XVII Speculum Humanae 
Viro.e, qu r colle a e nogra
fia mortuória ca tólica cla
que! t mpo. Conta con ei 

· ~MIMIC. Unh~ moret de s6~· 
res metade insectos n'letade 

humanos sobreviven nos sumidoiros 
da cidade listos para atacar ._ ~lnten
cionádas semellanzas c_on Alien· 
pero nada .qú'e ver. Só entretida. 

~ THE FULL MONTY. Un 
grupo de obre iros. en paro de

ciden exibirse espidos nun espectá
culo para mulleres coi:no único 
modo de óbter diñeiro. Película in
glesa con moito humor, boa factura 
e crítica social. 

.. ~COP LAND (Polilálldia) . 
_ · · _Os polié,iás de Nova iorqÚe· 

{a.ose· cun bairro pára vivir só eles, 
, sen· medo á de1incuéncia, pero des

cúbrese que pactaron coa máfia~ [n
terpretes: S.ílvestre Stallone, Hervey 
Keitel,' Robert deNiro~ 

,y;p MARTÍN (HACHE). O ar
¡;.;::e xentino Adolfo Arisfuaín vol
vese a poñer a ca~ das fitas de cali: 

~ARNE TRÉMULA. Almo; - dade na cane1eira. Película, 
dovar demostra outra vez a sua _ protagonizado polo sempre cauttvador 

habilidade para dirixir actÓres e a sua . Federico Lupp(, con, diálogos ~qu~
impoténcia ante os guións: enguede- cedores !! unha trama case teacia( 
liados. Sobran algunhas imaxes tópi:- - Magníficas tamén as i.t:i.terpret;:icións 
cas nesta película con altos e baix~s . . ~ de Eusébi? Poncela ·e Cecíl~ ~oth.. 

~A COR DAS NUBES. 
Unha muller que queren 'bo

tar da sua casa, un neno bó.snio e 
outro madrileño abandonado, un 
alixo de droga e un vello marIBeiró. 
Filme de Mário Camus nÓ que de
mostra o seu ofício. 

tr?f:LOLIT A. A lembranza imbo-· 
rrábel dun amor da infánéia 

leva a un home maduro a enomararse 
. dunha rapaza de catorce anos. Je-

~ CONTACT. Unhá astró-
- noma ari'da á percura de sinais 

de civilizacións alleas á Terra. Topa 
con elas e descifra a mensaxe: unha 
invitación par~- u:nha visita :-arravés 
dunha máquina da que se subminís
tran planos. ~Feita a vü:ixe volve á 

· T erra sen probas. Só a fe permi,ce 
crer nunha cultura tutelad9ra, eni:g- ' 
máticá e superior, case como de\.).s. 
Cinenia norte-americano por derro
teiíos 4ltra-réaccionáriós. + · 

eccións que refl exan os 
motivo do tapiz: ic nogra
fia da morte, fe, vanitas, em
blemática, exequia reai e 
santos penitentes, con pin
tura, escultura, libros ilustra
dos e estampas gravadas da 
época. Algunhas pezas: a 
Vanir.as de. Antonio de Pe
reda, carro gravados· de Al
berto Durero, o Santo Xero
me Penitente d.e.José Ribera, 
ou a talla sobre A morte da 
catedral vella de Salamanca, 
xunto outras de museus es
pañois e italianos. A mostra 

abre até o 30 de Novembro 
ao tempo dun ciclo de con
feréncias sobre iconografia, 
arte, litertura e música. 

de que fundou Antonio 
Zappa en '1980, encargoulle 
as lámina;; a un grupo do_s 
seus estudantes. Pódense vi-

prezadas cerámicas de Sar
gadelos, motivo central da 
mostra colectiva que dirixiu 
o mestre Angelo Colella . 

• MÚSIC:A 

LUAR NA LUBRE 

O Venres 31 no Pazo de 
Congresos apresen tan o 
Plenilunio, un novo disco 
que vén facer o cuarto, eón 
cancións -novas e vellas 
adaptadas, sempre den tro 
da música celta. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

IL LUNGO CAMMINO 
DELL'ARTE 

Xun ta 19 láminas dunha 
experiéncia de deseño gráfi
co da Nova Academia de 
Belas Artes de Milán, sohre 
o tema das cerámicas de 
Sargadelos. A académia de 

· · deseño gráfico e publicida- ' 

~ sitar na gal~ria Sargadelos. 

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

- Luoo, 1950~1959 

É a segunda entrega da 
mostra fotográfica sobre 
Lugo A cid.ade e as xentes, 
cunha escolma de obras dos 
anos 50 que fixo José Luís 

, Vega, e que se recolle nun 
catálogo editado para a 
ocasión. Pódese visitar até 
finais de Novembro no Ar- _ 

· 9uivo Histór,ico Provincial. 

lL LUNGO CAMMINO 
DELL1ARTE 

A galeria Sargadelos expón 
19 láminas que pintaron 
trece artistas da Nuova Ac
caáemia di Bel/e Arti de. Mi
lán. As estampas atenden cís 

Marin 
• EXPOSICIÓNS 

FILATELIA E 
NUMISMÁTICA 

Até o 2 de Nov~mbro no 
Ateneo Santa Cecília, na 
sección numismática incluen 
unha escolma moeda espa
ñola que vai desde a 1 Repú
blica, xunto outras de moeda 
romana estranxeira. Durante 
os dias da mostra celebran 
un cjclo de conferénciás so
bre a história postal. 

.O Grove 
•MÚSICA 

ZEN ZAR 

O gruf10 de C~rceda acrna, 

o día 1 de Novembro a me
_dianoite no pub Ancora. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

TRES PINTORAS 
GALEGAS 

Pilar Corral, Elena Prie
gue e Maite Vázquez, ex
poñen na C'!Sá Foro até o 
31 de Outubrn: 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANOOM. 
VILANOVA 

Expón vinte cadros que se
mellan "unha magnífica vi
-siól) do seu pei:soal univer
so criativo, marcado pola 
-figuración e o interese por 
dialogar e asumir .a tradi
ción plástica Cla Caliza". 
Abre na sala de Cajama
drid, até o 2 de Novembro, 
de Luns a Venres de 19 a 
21,30 h, Sábados de 12 a 
14 .h, e Domingos de mañá 

-e tarcfe. 

_EsPACIOS 
AL TERNA TIVOS 

Ángel Comesaña expón 
novas esculturas durante 
Outubro e Novembro no 
Quiteiro (Bora). 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

A ARQUlTECTURA 
EOCOMIC 

Con 2-3 paneis de grande 
formato, centrados na re
presentación das cidades 
na banda deseñada' de per
soaxes famosos, Asterix ou 
Flash Gordon aparecen na 
escolma. Abre na Casa da 
Conga, de 11,30 a 13,30 e 
de 19 a 2) h. 

CARLOS PAZOS· 

O artistas multidisplinar 
catalán expón "souvenirs 
da vida" na galeria Trfüta. 
Xunta fotos, collages, ins
ralacións e outros obxec
tos que titula Luces na tre
boada. Até o 9 de Novem-

._ 'bro. . 

CARLOS ALBERTO 
FERREIRA DE ALMElDA 

O Museu do .Povo galega 
abriu unha mostra-home
naxe ao historiador arque
ólogo portugués Ferreira 
de Almeida (Portugal 
1934-Venezuela 1996) re
coñecido polos seus estu
dos n:o território da Caliza 
histórica e polo pulo que 
deu ao intercámbio culm-
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ral coa universidade gale
ga. Pódese visitar até fi
nais de Novembro de 10 a 
13 e de 16 a 19 h. de Luns 
a Sábado. 

EUGÉNIO Gf0NELL 

A Fundación Eugénio 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 

Até finais de Novembro o 
Auditório da Galiza, expón 
obra de 20 pintores e debu
xantes contemporáneos do 
estado. A mostra responde 
a unha producción própria . 
que xunta 70 cadros. 

CoNVULSION LuDRJCA 

Convocatórias 

XUNT ANZA DE SOS ~OUREL 

·A Plataforma SOS Courel vai cele
brar xuntanza semestral o vindeito Sá- · 
bado 8 de Novembro no Alto do Boi. 
SOS Couref comprende as aspciación~ 
ecoloxistas Cedenat,.Leira e Xevale, e 
co~ta co apoio da Federación Ecolo
xista Galega. Na xuntanza que está 
aberta a todas as persoas interesadas 
na defensa e mellora da serra, falarán 
de actividades divulgativas, programas 
de educación ambiental, e das mini
centrais entroutros temas. Máis infor
mación no Alto do Boi (estrada Qui
roga-Folgoso do Courel), o Sábado 8 
ás 12,~0 ·da mañá, ou nos apartados 35 
de_qiantada e 22 de Monforte. 

EDUCACION PARA O 
DESENVOLVIMENTO 

A Coordenadora Galega de ONGs arte
llou un curso con as ponéncias de Ra
fael Grasa profesor na Universidade de 

. Barcelona, sobre o código ético da 
ONG e os conflctos internacionais . 
Tamin•falará Luis Miguel Luna de 
Medicus Mundi, cunha charla sobre 
"Os méios de t:omunicación e. os con
flictos relacionados co desenvolvi
mento". Asemade apresentan dous 
obradoiros do Seminário Galego de 
Educación para a Paz, con xogos coo
perativos, contbs e teatro. Será os dias 
8-9 e 15-16, duas fins de semana en 
Novembro, -na Escola Galega de Ad
ministración Pública ' (Poligono das 
Fontiñas. Santiago), cunha matrícula 
d~ 2.000 pt:a. Para máis información 
hai" que chamar a Calo Iglesias ao 
(986) 410402. 

PRÉMIO DE POESIÁ 
EsPIRAL MAIOR 

A editorial galega de pGesia e outros , 
estilos, Espiral Maior, anima aos auto-

res e autoras de menos de 35 anos, 
sernpre que non t.eñan nengun libro 
-individual publicado, a apresentar os 
séus traballos (cun mínimo de 400 
versos) antes do 30 de Novembro. O 
prémiO desta sesta edición consiste na 
publicación da obra dentro da colec
ción Espiral Maior de Poesia, nas an
teriores publicaron os versos de Rafael 
Lema, Martin Veiga, Francisco Souto, 
Cristina Cabada e Emma Couceiro. A 
entrega ten que ser por triplicado, bai
xo plica, co texto mecanografado a 
dobre espazo, no Apa.rta"do 192. 15080 
A Coruña. Teléfono (981) 27 83 99. 

CONCURSO NACIONAL DE 
POESIA 

O Facho, agrupación cultural, xa con
voca' o décimo-noveno concurso na
cional de poesia para autores nóveis. 
Recollen un máximo de 5 poemas por 
participante, que teñen que chegar 
antes do 15 de Febreiro de 1998, a du
plo espazo e por triplicado, con lema e 
baixo plica, a O Facho: FedericQ Tá
pia, 12-1 !! . Apartado de Correos 46. A 
Coruña. O prémio é de 40.000 pta. 

CERTAME MODESTO 
R. FIGUEIRIDO DE NARRACIONS 
BREVES 

O Pat.Tonato do Pedrón de Ouro, convo
ca o XXIII Certame Nacional de Na
rracións Breves, e recolle traballos de 
tema Libre de un mínimo de 5 follas 
até o 15 de Novembro. Comprende un 
primeiro ·prémio de I00.000 pta. e 
dous segundos de 40.000, que poden 
quedar desertos. Os envios teñen que 
chegar baixo lema e plica, por cuatri
plicado á: Fundación do Patronato do 
Pedrón de Ouro. Apartado de Correos 
1046. 15780 Santiago. A edicións 
máis recentes as gañaron Manuel Ri
veiro J-oureiro, Xosé Lois Santos Ca-

banas, ISidro Novo, Helena Villar Ja
neiro e Xoán Piñeiro Cochón. 

VIÑOS GALEGOS NO NOVO 
l\1ILÉNIO 

A área de ciéncias agi-árias do Seminá
rio de Esmdos Galegas, artella para fi
nais de Novembro, duas xomadas so
bre a situación dos viños galegos ao re
mate do milénio. Pra marinar sobre os 
nosos viñas convidaron 10 especialis
tas en distintos temas de vitivinicultu
ra a falar sobre actualidade e condicio-

. nantes futuros. A Área de Ci"éncias 
Agrárias do Seminário organizou as 
suas primeiras xomadas en 1983, sobre 
Recursos básicos da agricultura galega, 
depois ainda viñeron seis xuntanzas 
máis, o resultado recóllese nos 8 volu
mes dos Cadernos da área de ciéncias 
agrárias que representan un dos con
xuntos máis importantes de publica
cións específicas adicdas ao agro gale
go. Nas últimas xornadas, en 1994, tra
touse_ sobre das mudanzas de distintos 

seitores entre 1983 e 1994. Desta volta 
as xomdas serán os dias 28 e 29 de N o
vembro no Instituto Galego de Infor
mación (Santiago), cunha matrícula 
que vai de 10.000 a 5.000 pta. segundo 
se teña traballo ou non. Informan nos 
teléfonos (981) 58 64 77 e 58 65 12. O 
sítio web: http ://www.nseg.org/xorna
c:Jas.html. 

lNFORMACION O CONSUMIDOR 
NOS MEIOS DE COMUNICACION 

A Asociación de Consumidores Gale
gos (A.C.G .), vén a convocar o con
curso "o galego como medio de infor
mación ó consumidor nos medios de 
comunicación social'', para premiar a 
labor dos profesionais e med ios, que 
coa súa información sobre temas de 
consumo, elaborados en galego, fan dos 
cidadáns uns consumidores críticos e 
responsables, coñecedores d seus d -
reitos e de como exercelos. Para infor
marse das ba es do concurso dirixir e á 
sede da Asociación (r/ R pública Ar
gentina, 42 encrechán. Telf./fax: 9 l 
59 62 62. 15706 Santiago de Compos
tela), antes do 15 de Novembro. 

XIRA 

Xo é Antonio Porto interpreta Nano, 
un espectáculo de Teatro do Adro para 
público novo baseado na novela Tic-toe 
de Suso de Toro, e que dirixe Candido 
Pazó. A compañia come:ou a xira de ou
tono e inverno en Ribadávia, Burela e 
Moaña, en datas vindeira e tarán en 
Cambados (2 de Novembro), Madrid ( 
12 na U. Carlos III), As Pontes (o 20), 
Narón (o 22), Póv a de Trives (o 23), 
Viana do Castelo (o 24 denrro do Fes
teiJco), Ourense (4 e 5 de Decembro), 
Cariño (o 6 de Decembro), O Barco (o 
13), Carballo (o 26), Malpica (o 27), e 
xa o ano que vén en Lugo, Muros, San
tiago, A Coruña e Ferro!. • 

Peceiro e 
pez, obra do 

pintor 
Miguel 

Pereiro. 
O Museu do Povo Galega 
acolle unha mostra do 
pintor Miguel Pereira Fi
gueroa, nado e'n Madriel 
pero afincad o na Galiza. 
Xa ten exposto en todas as 
cidades do país, unha obra 
figurativa que eséapa do· 
realismo, e aseguran vén 
ser a expresión plástica· do 
seu interese pola antropo~ 
loxia. 

. CÉNTRO DE ARTE 
CQNTEMPORANEA 

Auditório da Galiza, sobre 
un programa de Rossini, 
Ginastera e Beethoven. A 
entrada val 1.400 pta. 

"Duho" de 
madeira da 

República 
Dominicana. 

Arte e 
cultura dos 

tempos pre
coloniais da 

América. 
ARTE ÉTNICA 

A Fundación Eugenio Gra
hell (Pazo de Behdaña) ex
pón unha m'ostra de obxec
tos dos seus armac.éns refe
ridos a vellas artes popula
res do mundo. Pechan o 20 
de Febreiro de 1998. Até 

· entón pódese v isitar de 
Mércores a Luns de 11 a 21 
h, e de 11a14 Domingos e 
feirados. 

' 

Comprende a mos.tra da 
pintora Berta Các;:camo, 
premiada, becada e con ex
posicións por todo o. mun
do, que abriron a finais de 
Outubro na sala" de instala
cións O.obre Espazo. A pro
pos ta de Cáccamo com
prende deseños de finais 
dos oitenta. Tamén no 
centro pódese visitar a sua 
mostra permanente de arte 
galega con obras de 1980 
até hoxe, e a Colección da 
Fundación ARCO, e as fo
tografías. Só até o 2 de No
vembro expoñen deseños e 
producción filmográfica . do 
no rteamericano Dan Gra
harn, desde os anos 60. 
Abre de Martes a Sábado 
de 11 a 20 h. e Domingo 
de 11 a 14 h. Abre de 11 a 
20 ·h, de Martes a Sábado, 

O escudo da Galiza 

lnsígnia: 

deseñado por Castelao 
en insígnia ou cha~~iro 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 160 pta 

de gastos de envio 

Prezo 200 pto 
_Pagamento o meio de selos de 
correos Óu ingreso na canta 

de Caixa Galicia 
. 2091 0501 

68304000 l 024 ~ 

· Solicito o contidode 
que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo . . 

e de 11 a 14 Domingos e 
. fes~ivos. 

AMÉRICA 
PRE-HlSPANICA 

Arte . e cultura clos tempos 
pre-coloniais da América. 
Abre na lgrexa de Santo 
Domingos de Bonaval, até 
o 30 de Novernbro. 

• LEITURAS 

ÜUTONO 

En Novembro, do luns 10 
ao Venres 14 ás 20 t.i. . n.o 
Centro de Arte Contem
poránea fan Leituras de Ou
tono por esta orde: Antoni 
Marí, Xosé M ª Álvarez 
Cáccamo, Bernardo Atxa-

. ga, Xavier R. Baixeras e 
Antonio Gamoneda .. A en
trada é libre. 

~•MÚSICA 

PERFIL DUN 
COMPOSITOR 

. Xornadas de áchegamen
to a compositores que ar 
te lla o Centro de Arte 
Contemporánea, do J o 5 
de Novembro ad icadas e 
Salvatore Sciarrino, e do 
14 ao 26 ·a Magnus Lind
berg . Info rmn no ,(9.8 1) 
546612. 

SINFON!CA DA GALIZA 
EÜRFEON 
TERRAANOSA 

O Xoves 30· ás 9 da noite 
no Auditório da. Gal iza. 
Víctor Pablo Pérez di.rixe 
a orquestra e Miro Morei
ra o cor o. Cantan con 
Laura Alonso (sop rano ), 
Maria José Suárez (mezzo
soprano), Agustin Pru
nell-Friend (tenor) e Feli
pe Bou (baixo). Interpre
t a rá n pezas de Mozart 
cunha entrada .en taquilla 
de 1.400 pta. 

REAL FILHARMONIA 
DA GALIZA 

O Xoves 6 ás 9 da noite no 

•TEATRO 

MAGNETISMO 

Uvegá Teatro interpreta a 
obra que levou o prémio de 
T eatro Rafael Dieste de 
1996 e que escrebeu Ma
nuel Lourenzo. Actuan até 
o 31 de Outubro ás 10 da 
noite na sala Galán. 

4TH (MAN) 

Do 6 ao 8 de Novembro ás 
10 da noite, a sala Galán 
oferece o espectáculo da 
compañia canadiana Snell
Thou in- Pro j ec t. O 4th 
(man) fo¡ escrito en Cam
boia, Vietnam, Índia, Ca
nadá, USA, e vários países 
europeus, os ensaios fixé
ronse nun monastério de 
refuxidos tibetanos na 
Índia. 

ANXELIÑOS 

Interpretado por Teatro do 
Aqui e dirixido por Rober
to Vidal Bolaño. Actuan 
30 e 31 de Outubro no T e
atro Principal. 

Vig,__o ___ _ 
•CINEMA 

Box OF M OONLIGHT 

(USA 1996. 107 min) de 
T om DiCillo sobre un en
xeñeiro que descobre a vi
da no campo. O Xoves 30 
ás 20,30 h na sesión do Ci
ne clube Lumiere no Cine 
Ronsel. A entrada para un 
pase custa 400 pta . e o abo
no mensal 1.200 pta. 

O 'Teatro de 
Aqui' 
representa 
por Galicia 
a obra 
Anxeliños 
baixo a 
direción de 
Roberto 
Vidal 
Bolaño. 

Orfeón 
Terro A 
Nasa. 

1-. 
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Obra do 
arxentino· 

galega, 
Castro 
Couso. 

ANOSATERRA ... •.• ................................................................... -... . 
Anúncios dé balde 
• Os CAF de Compostela peden a 
todos aqueles Banabas que delxa
ran algun libro no centro de recur
sos para estudantes Man-Comun e 
queiran recuperalo que pasen polo 
local dos CAF (no COIE) no prazo 
dun mes. 

• Merco cancionelro de Casto 
Sampedro . T . Buceta. Langgens
trass, 6. 8184 Bachenbülach. Suiza. 

• Vendo gatos persas, azuis e ne
gros. Desparasitados. Nados o 7 de 
Agosto de 1997. Teléfono 907"95 22 
70 e (981) 56 37 25. 

• Alúgase praza de garaxe en 
Vigo, na Avda. Alcalde Portanet, 20. 
Teléfono (986) 20 24 69. ' 

• Merco temário, para as próximas 
oposiclóns a enxetleiros técnicos 
agrfcolas, da Xunta. Estou traballan
do e por tal motivo, non podo asistir a 
ningunha académia. Chamar de 9 a 
13 h, e de 15,30 a 19,30 h, ao (981) 
36 34 72 , perguntar por Xosé António 
Silveira. 

• Véndese guitarra acústica GIB· 
S0N EPIPHONE con ecuallzador e 
volume Incorporado. Estuche e 
amplicador Yamaha AR 25 wátios. 
Ten saída para mesa de mesturas e 
para caixa de ritmos , todo novo . 

• 80.000 pta. Teléfono (988) 21 27 08, 
perguntar por Richar. 

• Gralha, publlca~om informativa 
bimestral no N2 18, Outubro-Novem
bro, inclue umha reportagem sobre o 
XIV Festival Mundial da Juventude 
em Cuba, outro de "Caravane", o 
grande festival que no 98 visitará 
Compostela , entrevista a Ramom Lo
pes-Suevos, etc. Envio gratuito soli
citando-a no Apdo. 678 • 32080 Ou
rense. 

• Axúdanos a encher Galiza de ár· 
bores. Merca os bono-árbore de Xe
vale. Por cincocentas pesetas plan
tamos no teu nome un teixo 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 
m 2). 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. 

• DIAPOSITIVO 

A REVOLUClON 
E PAÑ LA 1936-1939 

Venr ·· 31 · 7,30 do e
rán, na FcJeración de 
AA VV Eduardo hao, 
Ateneo Libenário pa ·a un
has diap sitiva sobre 
e le tÍV( n rqu i ca da 

uerra Civil. 

• EXPOSICIÓNS 

G NZALO UAREZ 

Expón un amplo esrud 
br a fig ura da cruz, con 
variadas cor e t xturas. 
Abre na galería Sargadelos, 
na rua Docror Cadaval, até 
o 31 de Outubro. 

Os PETRASINISTROS 

• Oferécese para traballos de re· 
paración alvaneis, azulexo, plaquete, 
etc. Presuposto sen compromiso. Te
léfono (986) 26 30 OO. 

~ Necesítase odontólogo para clíni· 
ca en Pontevedra. Enviar currículum 
vitae ao apartado 2.006 Pontevedra. 

• Entendes e queres compartir an
dar en Compqstela? Se es tio sério, 
comparto apartame_nto con salón-co
medor, cociña, baño e aseo. Zona 
Ensanche. Só ef'.ltendidos . 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 ag telf. 939 751 187. 

• Vendo amplificador Marshall 
JCM 800.para balxo eléctrico. Po
téncia cabezal · 100 W. poténcia alta
voces 300 W. 1.00.000 pta. Se te inte
resa chama ao (981) 24 17 59, e dei
xa ó 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. 

• Música: preparación de oposi· 
cións, ensino primário e secundá· 
rio . Clases en Vigo e Santiago. Infor
mación no tetf (986) 23 54 72. 

• Acaba de nascer um novo grupo en 
Ourense, que luita pota igualdade en
tre homossexuais e heterossexuais. 
As pessoas que desejarem tomar con
tacto com o Grupo Libertai;om Ho
mossexual ou solicitar informac;om, 
poderám escrever para o Apartado 
dos Correios 343. 32080 Ourense. 

• Língua Nacional, n2 8. Boletim de 
lnformac;om Lingüística editado polo 
Movimento de Defesa da Língua: 
Análise do Mapa So9iolingüístico 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 galega correcto (1 ª 
parte) . Incluí material para se autofi
nanciar: livros de língua e literatura, 
camisetas, bandeiras, autocolantes, 
etc. Envio gratuito. Encomendas no 
Apartado 570 de Ferro!. · 

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

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

• Terceiro número dé manesquerda, 
revista da Esquerda Nacionalista-Mo
cidade, cos seguintes contidos: A es
querda ante a libertazón gai, Marco 
constitucional e direito de autode· 
terminazón , Entrevista a Siateir.os 
Galegos, Cultura galega, "cultura 
galeguista" e moc;:idade , Música 
galega ... ? , Audiovisual en ·Gal iza, . 

~ Paseos marítimos ou a desfeita do 
litoral. As ~rsoas interesadas escre
ver ao apartado 384, 15780 de Com
postela, enviando 175 pta. en selos. 

• Esquerda Nacionalista-Mocidade te
m os á venda pins co debuxo da 
Bandelra da Pátria co lema Jridepen
déncia, Socialismo, Democracia. Se 
che interesa escreve ao apartado 384, 
15780 de Santiago de Compostela, ad
xuntando xustificante de pago na conta 
209110300/41 /3040130397 de Caixa 
Galicia. O prezo do pin é de 300 máis 
50 de gastos de envio. 

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

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

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

• Terra Livre é o portavoz da As· 
sembleia da Mociaade lndepen· 
dentista a nivel nacional. Pide-o no 
Apartado 561, código postal 36080. 
Enviando 132 pta. en selos. 

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

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

Porto 
• VÁRIA 

ABRIU O RIVOU 

Após unha polémica remo
delación que levou a metade 
do orzamento-de cultura da 
Cámara do 'Port~ , o pasado 
dia 16 abriu un.ha exposi- · 
ción-prólogo no novo Rivoli 

O pintor arxentino-galego 
Castro Couso expón a sua 
série Os petrasiniescros, on
de reco lle un mundo de 
medos e soños con apari- . 
cións das mitoloxias ga
legas e arxentinas, utilizan
do diversas técnicas e so
portes (debuxos, pinturas e 
gravados en madeira) . Pó
dese visitar até o 31 de Ou
cubro, de 20 a 24 h, n.o 
Rincón dos Artistas (Mar
qués de Valadares, 35). 

•MÚSICA 

ZEN ZAR 

Bolaño e interpretada por 
Teatro do Aquí. Os d ias 6 e 
7 de Novembro no centro 
Caixavigo. 

e un concerto da Orquestra 
Nacional, que ~iasa a ser un 
edificio polivalente con de
seño do arquitecto Pedro 
Ramalho. Amostra 3+3 Ol, 
hares abre durante·o mes de 
Outubro, e reflexa as etapas 
de recuperación do teatro, 
recolle fotos de Pereira de 
Sousa, Pedro Sena Nunes, 
Ángela de Sousa, Rita Bur
mester, Augusto Al~es da 
Silva e Nuno Borges de 
Arauja. Xa en Novembro 
encetan unha oferta ao re
dor de Heiner Muller, coa 
obra Máquina Hamlet que 
interpreta o Teatro de Ma
rionetas do Porto e o Ballet 
Teatro Companhia, e que 
segue coa ópera A L~ao 
de Prometeus de Heiner Go
ebbles .. O mes de Dezembro 
adícase á África, e comeza 
coa peza Hotel Orpheu de 
Gabriel Gbdamosi. O vin
deiro espectáculo de danza é 
o St.art and Stop again de Oi
ga Roriz,' 29 e 30 de Outu
bro. No tocante á música en 
Novembro, está o sétimo 
Festival de Jazz que decorre
rá do 1 ao 9, a actuación de 
António Pinho Vargas, Ma
ria Joao e José Nogueira (o 
26), ou a da Orquestra Ba-

NATlONAL 
, GECXJRAPl-nc 

Unha retrospectiv'a dos 
107 anos da compañia ar
queolóxica .' Até o 2 de No
vernbro no centor Caixavi
go. 

Acruan na Iguana, o Ven
res 31 de Outubro a partir 
das 12 da ·noite .. 

•TEATRO 

ANXEUÑOS· 

Dirixid por Roberto Vida! ,_ 

0 BUFON DE EL-REI 

O Centro Dramático Gale
ga fai tres pases er Vigo, 
30 e 31 de putubro, e J de 
Novembro no centro Cai
xavigo . lnterpret~ a obra 
de Vicente Risco dirixidos 
por Manuel Guede Oliva. • rroc de Amsterdan (o 28). t 

Encrucillada XOAN COSTA 

HORIZONT AIS 

l. Que ten ·capacidade parp.· facer ~lgo 4. Ao _re- , 
vés, símbolo do sodio 6. Aó -re.vés, nota musical 
7- Nota musical. 9. Habitante, -fundador d'unha 
colonia 12. A parte anch!l do ~emo 13.:Lugar en 
que hai moita area 15. R~ées 17. Movemento da 
boca e outras partes do rostro, ·que derriostra ale
gría. 18. Trapa, trapela 20 . . Prefixo que significa 
enxendrar, produci~ 21. Reverenciada·23 . Nome 
da letra x 24. Cause algo 26. Batraquio moi fre~ 
cuente _en pozas, lagoas e regos 27. Símbolo do 
calcio 2s: Nese lugar 29. Teña peso. 

VERTICAIS 

2. De má condición 3. Trasladar unha cousa ao 
lugar en que estamos 4. Un tipo de moble 5 . Lazo 
que ao tirar se apreta _máis 7. Marchou 8. Reparei, _ 
compuxen 10. Cidade de Iraq 11. Desampárao, 
abandónao · 12. ConcaviClade en que hai auga de
tida 1.4. Bote ar polo nariz con forza para limpar 
os mocos. 16. Espacio de tempo que ten certas ca-

, racterísticas 19. O mesmo ql:J.~ nace 22. No plu
ral, espacio de tempo que tarda a T era en dar un
ha volta sobre o seu eixe 25. Símbolo do sodto. 

Caldo de letras 
e Ñ X G F r I s T L E B 

V z N H A N -R o o Q p o 
X s o A y L Ñ H e Ñ B A 

A E Ñ F N p E e p T G p 

T R I N e A o o T K o B -
E E A T G E L R N R G V 

e N R A E V ·o A M E L A ·' 

u u T K E 1 -T e H L T z 
B s X I y M R u z e V o-
F o R 1 E T N A L o V o 
B o E V s I · C R X F A z 
y Ñ I R R T K K V Q I. A 

Unha dúcea de embarcacións tradicionais mariñeiras. 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 
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'61 V:::>Od3 ·91 :'.IOSV 

SOLUCIONS 
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O governo négase a realizar a reforma agrária 

G-uatemala recibe o prémio Príncipe de Astúrias 
por un proceso de Paz _que está paralizGdo 
'*P. CASTRO 

:Juan Tiney lxbalán era o re
pres~ntante da CONIC (Coo_r- -
denadora Nacional JDdíxena Er 
Campesiña) encarregado de 
vir a Compostela para expli
car a situación ·que se vive en 
Guatemala tras do início do 
proceso de paz. O pasado 2 
de Outubro, polic¡as e milita
res entraban na sua casa en 
misión oficial, tan só 18 ho
ras despois de ter comezado 
a negociación co governo. O 
representante labrego viuse 
abrigado a fuxir e na sua vez 

· foi Isabel Salís quen se ache
g o u á Galiza á busca de 

· apoios para as suas reclama
cións: que se leve a cabo un
ha reforma . agr.ária .integral. 
,Nestes momentos as conver
sas est~n paralizadas e pésie 
todo, Alvaro Arzú lrigoyen, 
presidente de Guatemala e 
Ricardo Ramírez, en repre
sentación da guerrilla rece
bian, o pasado venres 24 de 
Outubro, o p~émio Príncipe 
de Astúrias da Paz. 

"As negociacións para o proce
so de Paz en Guatemala están 
paralizadas, sobretodo no que 
respeita . ao recoñecimento do 
direito de indíxenas e campesi
ños a aceder á terra", explica 
Isabel Salís, representante da 
CONIC. Por iso , indíxenas e 
campesiBos guatemaltecos re
pártense o labor de informar ao 

_ resto do mundo sobre a sua si
tuación, nun intento de 'acadar 
apoios para que sexan os go
vernos estranxeiros quen pre
sionen ao presidente Alvaro Ar
zú lrigoyeh e e.ste aceda a rea
lizar unha reforma agrária inte
gral. Con este m.otivo, Isabel 
achegábase o pasado Xoves, 
23 de Outubro a Compostel~ 
convidada polo COSAL. 

Ao seu entender, resulta para
dóxlco que se conceda un pré
mio conío o Príncipe de Astú
rias por un proceso de paz que 

nestes momentos está pa-
r al izad o e a un pafs no 
que "a represión, as pek 
secucións e intimidacións -
son constantes e sobreto
do, no que non se repeitan 
os direitos humanos". Pa-
ra demonstrar que o que 
canta é certo, Isabel trae 
consigo . abondosa docu
ment9.ción na que se reco-

- llen .noíl]es, datas e casos 
concretos de persecucións 
e abusos policiais. ·A pé de 
páxina asina a CONIC coa 
lenda "o rescate da cultura 
Maia e a loita pola terra, ·é 
a loita pola vida e a _paz". 

E é que mália o infructuo

O pasado 24 de Setem
bro 5.000 campesiños 
participabaron na mar
cha "Po/a Mai · Terra e o 
Desenrolo" para rematar 
diante do Pazo Na 
cional. Á cabeza da mo
bil ización popular, Juan 
Tiney lxbalán fixo entre
ga dun documento da 
CONIC dirixido ao presi 
dente do país . Con esta 
marcha conseguían que 
os responsábeis guver
namentais fixaran como 
data de comezo das ne
gociacións o 3 de Outu
b ro . Ao tempo que se 
chegaba a este compro
miso endurecíase a re
presión policial e o pró
prio Juan Tiney tiña que 

Isabel Ortiz, representan!~ de indíxenas e labregos, es- fuxir. No documento re
tivo na Galiza explicando a situación de Guatemala. C O 11 Í a n Se a S re C 1 a m a -

so proceso de paz, ·en 
Guatemala, como en toda 
América Central e do Sul, 
continua a marxinación 
hist.órica dos povos indí
xe-nas. Isabel recoñece, sen 
embargo que xa conseguiron 
acadar alguns direitos, sobreto
do no caso do povo Maia, que 
cando menos, é recoñecido co
mo tal. Grazas a este recoñeci
me nto, os seus tillos poderán 
en diante recibir unha educa
ción bilÍngÜe. 

Reforma agrária 

O que parece un problema insol
ventábel é o reparto da terra. O 
presid~nte do govern6 guatemal

·teco, Alvaro Arzú lrigoyen é de-
fensor a ultranza da propriedade 

. privad~ e non se monstra dis..: 
posto a levar adiante un -proceso 
de"reforma agrária nun país no 
que o 90% das terras están en 
mans do 10% da povoación. 

A proposta de Arzú lrigoyen é 
inaceitábel para os pavos indí
xenas e campesiños. "O gover
no fai amagos de negociación 
ao tempo que trata de descabe
zar aos movimentos popula
res", di a repre~entante da CQ: 
MIC, quen explica que desde o 
poder se pretenden qar solu
cións individuais a un· problema 

·colectivo . -As organi:zacións 
.campesiñas · entenden que só 
unha reforma integral solventa
ría o problema e alén diso, non 
están dispostas a que se crebe 
o seu tradicional sistema de 
prbdución e de propri_edade co
munal da terra. Ademais, as te
rras que se-lles oferecen son as 
máis estériles, mentres que as 
propriedades dos grandes fa
cendeiros mantéñense intactas. 

Á vista de que o governo non 
está disposto a aceitar a pro
po s ta de reforma agrária o 
campesiñado optou pola via da 

· ocupación. "Polo momento, pa
la via legal non se puido facer 
nada", asegura Isabel, "e ainda 
non se deu un só caso de que 
o campesiñado gañara un plei
to porque a xustiza está moi 
politizada e é claramente parti-
dista", engade. · 

Coas. .ocupacións, indíxenas e 
· campesiños pretenden presio
nar ao governo e aos grandes 
proprietários para que nego
cien , alén da paralización das 
conversas , a única resposta 
que recepiron foi a represión. 

cións máis urxentes de 
indíxenas e campesiños e se 
aseguraba que "a história de
monstra, que o povo non cala 
a sua voz nen coas máis 
crueis represións vividas , 
mentres as suas necesidades 
máis sentidas son xenuina
mente puras. Se actualmente 
se segue a tratar o problema 
terra con desaloxos , repre
sión, intimidación, o único que 
gaña o seu governo é un des
crédito e repúdio da ppvoa
ción maia e campesiña , que 
somos a grande maioria". 

Entrementres, Isabel denúncia 
que a lgrexa católica, que se 
achegou ao pavo maia para 
"evanxelizalo" mantén unha cla
ra connivéncia co poder e só os 
grupos de base se comprome
ten coa sua loita de forma es
porádica. Hoxe, o povo maia 
non só quere que se respete a 
sua concepción da propriedade 
da terra ou a sua língua, senón 
tamén as suas crenzas e aco
den aos santuários católicos , 
erguidos sobre as ruinas dos 
templos derruidos polos con
quistadores para talar cos seus 
deuses.+ 
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MINHO EXPRESSO 
VIAGENS 

SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151} 82 01 300 - FAX 82 01 309 VALENc;:A oo· MINHO 

AFragánCia 
de viaxar 
en· bus 
XosÉ RAMoN PousA 

Fac ia tempo que non viaxaba 
en bus urban . Foi toda unha 
experiéncia que pen o repetir 

a miudo. Farto d tanta t rtúlia (a- . 
diofónica en ven nada, de tantos 
clichés valeiros de contido , de tan
to gurú e lec tromagné tico, de ranta 
rein terpretación feita d nde reali
dades alleas, de tanto comentário 
con tra tiend a, re ulta reconfortan
te tomar o 12ulso da tua, escoitar ra
zoar á xente por moitas barbarida
des que diga que nunca erán tantas 
e tan interesada como a que e es-
coltan na Rádi . · 

menta invertir ca eque a cuarta 
parte da paga en era lad d1ário 
ao clube de xubilad , facendo no
tar que e inte o único que paga 
polo ervizo recibido. 

A egun a conversa ube de tono a 
audiéncia esta cada vez máis pen
dente do de enlace. O vello que 
viaxa de gorra atribue eu pnviléxio 
a D. Manuel Fraga, namentras eru;i
na airo o carné rubricad por Xe
rardo Esté ez, coitad . Azuzado po
lo contrário, admire o vello que D. 
Manuel Fraga xa e tá para vin ar 
gratis en bus. Nunha mani ración 
de xenero idade p lírica aventura 
pouco fucur para pr'xtm rf4 
do PP e lamenta que > 1 l04ue che
gue a g bemar algun dia, porque e e 
dia, afirma, rematara. o el vi.i ar 
de gorra. "van poñ 11 grati para t( ~ 
do , inclu o para ti que ere <l 
Ame -apo tilla o llo- e, clan , 
a · i m · a a han u h i " . 

VoLvER AO REGO 

O s denotad polític s 
apa n dan - n o n lle 
queda outro rcmédio

coas suas derrotas. Véxase o 
granítico Paco Vázquez facen
do exame de conciéncia e dar 
dos pecados ante Joaquín Al
múnia. Os vilipend iados polí
ticos fan campaña de s 1 a sol 
para sofrir a baixada de ten~ 
sión da noite eleitoral. O pior 
do espectáculo non son eles, 
senón os expertos eleitorais, 
técnicos en sondeo , soció lo~ 
gos de perogrullo e politólogos 
pedantes. Non se mallan, non 
traballan, non dan unha, pero 
sempre están aí; sermoneando 
ao contribuinte e dec"indo o 
contrá;rio do que decian onte 
sen enrubiécer para nada.+ 


