
· . Deportivo: como se desmantela unha equipa 
· · fichando grandes xogadores 

-------------14-------------
Hebe de Bonafini, presidenta das Nais de Maio: 

"Os militar~s poden perder a impunidade" 
. 17-----

lfl·1j~c.l')j.'.!:l·!·Q@W·ifi•MQ¡•¡:fil;I· 

PERIÓDI CO GALEGO SEMANAL 

Manuel Espiña: 
"Os seminários son 
· un exemplo da 

colonización da lgrexa 
española na Galiza" 

-----9----

Mari~el Lourenzo: "O teatro desenvólvese mellor 
en espácios pequenos" 

------------21-------------
Xabier Manteiga premiado c9 Xerais e 

Mº Ánxeles Alfaia co M~rlín 
----------~·~21-------------

Se a inflación escandalosa de residentes 
ausentes e a admisión de votos sen certifi
cado de censo, puxo en accións, outravolta, 
as alarmas sobre a limpeza do proceso 

eleitoral, a grande asignatura pendente do 
mecanismo democrático é a implantación 
do voto en cabina e a proibición da impre
sión e reparto prévios de papeletas. O co-

ñecemento desta particularidade bananei~a 
na democrácia do Estado español, causa 
abraio nunha Europa que considera o se
creto como condición primei~a do sufráxio. 

Mobilización en solidariedade con Astano 

A manifestación en defensa do futuro do 
asteleiro ferrolán, a máis multitudinária dos 
últimos tempos, foi apoiada por todos os 
partidos políticos, agás o PP, 
organizacións sindicais._ veciñais e 
e$tudantis. 

.Q galeguismo de Cuiña a proba 
Cuiña Cr spo vaise xogar no Parlamento Galega, que se constituie o 
próximo 18 de Novembro, o seu futuro político, consiga ou non a su
cesión de Fraga lribame. O ecretárido xeral do PP galega a urne de 
facto a dirección do Grupo Parlamantário Popular constituido egun
do as suas apeténcias políticas .. A mensaxe que ven espallando o ex 
alcalde de Lalm, tanto a unha parte do PP como ao eleitorado, é a de 
centrismo e galeguismo "raiano coa autodeterminación". A práctica 
parlamentária, coa capacidade de diálogo que esteña disposto amos
trar o Grupo Popular, aparcando no cobertizo do muiño o rolete ma~ 
nexado por Fraga e entendéndose cando seña o caso cos nacionalis
tas, vai dar a verdadeira dimensión <leste político que o único que 
ten demostrado é que leva moi ben os voto a sua presa. Só impri
mírrdolle esa nova dinámica ao seu grupo fará creíbel o seu discurso~ 
estará en condicións de protagonizar un papel senlleiro na política 
galega éando o PP perda a maiori!'l absoluta. De momento, as pers
pectivas non son alentadoras. Se na confeción das listas da dereita 
quedaton excluidos o~ sectores máis centristas e dialogantes do PP, 
os novos voceiros e representantes na Mesa non se caracterizaron na 
pasada lexislatura pola sua capacidade pÓlítica senón polo fuscallo. + 

O bispo rebelde 
Jacques Gaillot_ · 
visita aos cristiáns ._. 
galeguistas 
Entre o 7 e o 9 de Novembrd esti
vo en Compostela Jacques Gai
liot, o coñecido bispo francés de 
palabra libre e actuación teimuda 
no camiño que considera xusto, 
represaliado pola alta xerarquia 
eclesiástica por "cantar tora do 
coro", como lle recriminou o Papa 

.,, Xoán Paulo 11, nün dos seus en
~ contras en Roma. Veu de París 
5 para o XII Foro Relixión e Cu/tu
~ ra en Galicia, que organiza des
~ de hai unha dúcia de anos a re-

vista cristiá Encrucillada. (Páx. 7) 

O BNG asiste 
en Bruxelas á reunión 
do Partido Democrático 
dos Pavos de ·Europa 
Galiza existe. É unha boa noya 
para os deputados do Parlamento 
Europeo convocados en Bruxelas 
polo Partido Democrático dos Po
vos de Europa, o sucesor do gru
po do Arco da Vella no que actú
an os representantes de nacións 
sen Estado. Os parlamentários de 
orixe bretona, galesa e escocesa 
felicitan aos nacionalistas gale
gas polo resultado das eleicións 
de Outubro e falan á asemblea 

· dun país atlántico soldado ao 
E~tado español pero Con idio
ma e cultura diferentes. (Páx. 4) 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 13 DE NOVEMBR.O DE 1997 

Na prática totalidade dos países dem~ráticos o voto só se pode ·exercer despois de pásar pola cabina e non se permite o reparto prévio de papeletas 

A Constitución tala de.sufráxio "libre e segredo" pero a Lei Eleitoral é incapaz de garantilo 

Despois de vinte anos aumenta a coacción en 
xornada eleitoral e as posibilidades de fraude 

-0- XAN CARBALLA - MARGA ROMERO 

A Xunta Eleitoral de Lugo entendeu que o deputado Xosé Maria Garcia Leira (Partido Popular) non cometia 
delito eleitoral cando se adicaba a transportar votantes no conceJlo de Vilalba. Agora o seu partido vai premiar 
esa capacidad~ para--''tirar votos de debaixo das pedras", dándolle a presidéncia do Parlamento galega. O po
lítico vilalbés abrazábase á letra da lei eleitoral que deixa á discrecionalidade o uso da cabina e permite a cir
culación masiva de voto~ nas xornadas prévias. A comparación con calquer país democrático causa abraio. 

n alcalde .de bairro de Celanova Todas as cartas apuntan a que, única preséncia de papeletas no 
espetoulle a dous cidadáns que lonxe de depurarse o mecanismo lugar de votación, é a marca co-
entraban ·na cabina para escoller democrático, camíñase a ceacu e mun a todas as democrácias 
a sua papeleta nas pasadas mu- · .. as institucions democráticas que- ag.ás a españorá. 
nicipais, "e lago, non vos din eu dan en entredito. Apesar dese 
xa o voto?". En Lugo convocan .panorama apenas hai- inici~tivas Un censo cuestionábel 
os nacionalistas un "safari foto- que blinden o definido constitu- -. 
gráfico" para cazar ao recolector cionalmente: o sufráxio ha ser O periódico España Exterior, pró-
de votos na sua edificante tarea universal, libre, directo e secreto. ximo ao PP, anunciaba no seu 
de transporte. A reportaxe estrela ,. ·último número que o actual Cen-
das pasadas eleicións autonómi- Hai anos as denúncias que se ?º d~ Residentes Ausentes (CE-

-. cas en.revistas-e xornais estatais produciron en diferentes pontos RA), que canta. con 859.400 ins-
. foi o transportaeleitoral en táxis, de estado sobre a violación do critos, acadará o 1.200.000 nas 
tractores, furgoFletas ou collid_os ·. voto pqr correo nas .eleicións, próximas xerais. Do total actuai 
do ganchete. Cando, como mal abrigaron a unha s_érie de modifi- 237.621 son galegas (27,65%. A 
menor se propuxo no Parlamento caciónns le~islativas que asegu- elaboración deste censo sáltase 
que o transporte fosé público por rasen a imposibilidade dunha fal- todas as garantías, toda vez que, 
par:te da Xunta, o Partido de Fra- sificación de sufráxios, e mesmo desque gqverna o PP, faise so-
ga opúxose taxativamente. supuxo o procesamento e con- bre a inscripción consular e non 

Monxas que baixan enfermos, 
anciáns levados en padiola ou 
cadeira de rodas, pacientes de 
psiquiátricos, votos sen identificar 
chegados desde a emigración 
sen ·certificado, censos de resi
dentes ausentes que se duplican 
nun só ano de governo do PP ... 

dea dun funcionário de correos. sobre o votante que se anota 
Unha cautela semellante non ten cando é feíto un chamado públi-
levado nen ao Tribunal Constitu- co, e porque a depuración· do 
cional nen á Xunta Eleitoral Cen- mesmo para evitar duplicidades 
tral, _nen aos partidos políticos, a e outras irregularidades· non se 
promover medidas que garantan . amasa eficaz. Boa proba disto úl-
o secreto conforme a mecanis- timo foi o feíto de que, dós 
mos usuais en todos os paises 93.118 inscritos na Coruña n CE-
do mundo. O voto en cabina, e a RA, chegaron case 20.:000 en-

vios de volta por non estar os do
micilios correctos. 

A esta falta de depuración no 
censo (clave nun proceso eleito
ral, como ben se ve no longo 
contencioso da ONU para o re
ferendo de autodeterminación do 
Sahara} súmase o paradóxico 
critério seguido pala Xunta Elei
toral da Coruña nas eleicións ao 
parlamento Galego do pasado 
Outubro que admitiu 1.500 votos 
sen certificado de censo. 

Os representantes do 9NG que 
están á espera dunha resolución 
do Tribunal Superior de Galiza 
bátanse as mans á cabeza so
bre as razóns que esgrimen as 
Xuntas Eleitorais á hora de dar 
validez ao escrutínio das pasa
das autonómicas nesa mesa co
ruñesa de residentes ausentes. 
Alfredo Suárez Canal retruca o 
argumento de que se se anulan 
as 1.500 papeletas sen certifica-

Pasa á páxina seguinte 
• 1 • • f • ·~ 
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ven da páxina anterior 
do non se modifica o escrutínio, 
"iso non o poden saber, porque 
como explicábamos no recurso, 
os votos que viñan con certifica
d o ian para a urna sen máis 
comprobación e os que chega
ban sen el punteábanse no cen
so. Ou sexa que puido haber vo
to duplo perfeitamente". 

Os nacionalistas insisten en que 
a sua demanda non é por consi
de rat un deputado arriba ou 
abaixo "do que se trata é de que 
se sente un precedente que im
pida qúe se camiñe ao fraude 
permanente co voto dos emi
grantes. Por enriba de pedir ga
rantías democráticas, faise de
magóxia coa emigración e pre
téndese dicer que nós quere
mos tirarlle importáncia ao seu 
voto. O que realmente sucede é 
que collimos aos tramposos na 
trampa e non o suportan". 

Máis democrácia 

Alfredo Suáréz Canal remítese 
ao programa de governo na-

cionalista cando é inquirido sobre 
o voto cabinado "nós falamos de 
maior democrácia e transparén
cia, e entre as moitas cousas · 
que consideramos é a supresión 
do reparto de papeletas e o voto 
en cabina". o deputado ourensán 
lembra que cando se debatei a 
lei sobre cámaras agrárias pro
vi nciais xa apresentaran unha 
proposta en tal sentido e foi re
xeitad~ polos votos do PP. 

A inércia desas duas últimas dé
cadas fixo que as organizacións 
políticas, en troques de pedir 
maiores garantías de secreto, 
redobrasen o seu esforzo na 
xornada eleitoral e na campaña. 
A partir dun determinado gráo 
de representatividade están en 
condicións de entrar nos envios 
masivos de propaganda e pape
letas ás casas, unha parte de 
cuxos gastos corre a canta do 
Estado, pero nen a denodada 
entrega militante pode evitar a 
frustración de impedir a coac
ción e o transporte de votantes. 
A democrácia fica asi grave
mente ferida. • 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

Sen voto en cabina non hai democrácia 
Desde que en 1977 se realizaron as primeiras 
eleicións democráticas, e mesmo desque en 1978 se 
sancionou a Constitución, que recolle como clave do 
arco democrático o "sufráxio universal, libre, direct0 e 
secreto", a lei eleitoral que estabelece a mecánica coa 
que se desenvolve este acto sagrado da democrácia é 
un convite constante á violación e a trampa. 

Non se pode chegar a outra conclusión despois de 
que, celebradas máis de vinte chamadas ás urnas, a 
lei siga sen garantir mínimamente o carácter secreto 
do voto, abrigando imperativamente ao uso da cabina 
e proibindo rigorosamente a impresión de papeletas de 
voto fóra do control das Xuntas Eleitorais. 

Con esta element_al medida non só se garantiría con 
fiabilidade a vontade dos cidadáns, senón que se 
rematarían os grandes conflitos q~e se plantexan, 

- ui:iha tras outra a cada vez que hai eleicións: carrexo 
de votántes, coacción nos coléxios, omnipreséncia 
intimidatória de caciques e capatace's do voto, 
descontrol no voto por correo,.violabilida<;;ie sinxela do 
voto emigra~te. E tamén un aforro nos gastos 

eleitorais, que segundo alguns estudos, achegariase 
aos 3.000 millóns de pesetas en cada proceso estatl, e 
que empuxa con enerxia centrípeta á corrupción das 
formacións políticas. 

De Colombia á Alemánia, de Arxentina a Inglaterra, de 
Norde a Sul, máis que a própria urna o símbolo 
fundamental da democrácia é a cabina, como refúxio 
íntimo da conciéncia libre. Cando ao pé mesmo de 
Galiza, n<;> viciño Portugal, saben da promi~cuidade coa 
que circulan as papeletas e sobres de voto desde 
quince dias antes do diada votación, dubídase entre 
espantarse oú refuxiarse na ironia. Algo semellante 
sucede nos paises europeus, con meirande tradición 
eleitoral, e mesmo nos americanos onde o PP 
atreveuse a chamar a levar o voto á sua sede partidária. 

O sistema español ainda non está curado das inércias 
históricas coas que poder condicionou de sempre o 
sufráxio, e afinca as suas.raiceíras nun temor atávico á 
intervénción do pavo ho poder. Desde 1977, con toda 
a léxica, a litúrxia eleitoral é entendida 
maioritariamente, apesar doutros condicionameritos 
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que se consideren, como o máximo espello das 
conquistas cidadáns, como xornada símbolo da 
liberdade. 

Calquera observador desapaixoado que se pare a ver a 
teima dos grandes partidos estatais, pero sobremaneira 
da dereita, decatarase que moi polo contrário a 
xornada eleitoral trátase dunha carreira por encher a 

-andorga de votos "ainda que sexa sacándoos debaixo 
das pedras", como bradou Fraga nun sonado mitin que 
máis lembraba aos mecanismos que el mesmo 
instaurara no refere·ndo franquista de 1966, que ao 
dunhas eleición que tiñan lugar no limiar do ano 2000. 

A leí eleitoral ten que ser transformada, pero non para 
restrinxir a representatividade dos nacionalistas, 
senón para que a vootade popular se exprese sen 
mediacións nen coaccións, para que a democrácia 
chegue realmente e os cidadáns, homes e mulleres, 
sexan finalmente libres. Mentres tanto viviremos nunha 
democrácia ·amputada e con representantes 
submetidos á dúbida permanente.• 

ANOSA TERRA 



GAL IZA 
Bretóns·, galeses_ e escoceses felicitaron ao BNG r-ia _reunión do· Partido Democrático dos Pavos de Europa 

Denúncian. en· Bruxelas ·que 
o novo tratado perpetua a auséncia de democrácia na UE 
* G. LUCA / BRUXELAS 

Galiza existe. É unha boa nova 
para os deputados do Parla
mento Europeo convocados 
en. Bru~elas polo ·Partido De
mocrático dos Povos de Euro
pa, o sucesor do grupo do Ar
co da Vella no que actúan os 
representantes de nacións sen 
Estado. Os parlamentários de 
orixe bretona, galesa e e~co
cesa felicitan aos nacionalis
tas galegos polo result~do 
das eleicións de Outubro e ta
lan á asembles dun país atlán
tico soldado ªº estado e~pa
ñol pero con id~oma e cultura 
diferentes. No remate da 
asembles, os deputados aché
ganse aos galegos cun mapa 
continental na man para que 
sinalen a s_ituación do país. 

A sorpresa aumenta de t?maño. 
cando se lles informa que Car
me Fraga lribarne, Daniel Varela 
Suances e Xerardo Fernández 
Albor, ben coñecidos dos depu
tados do POP, están no Parla
mento Europeu desde hai anos 
cos votos dos galegos. Non par
ticiparan · por ácaso da ideoloxia 
autonomista, pergunta; e-a acla
ración complícase ainda ao rela
tar a experiénCia de Fernández 
Albor como presidente da Xunta. 

Allen Macartey, portavoz de rela
cións internacionais do Partido
Nacionalista Escocés, aforra ex
plicacións cando fai referéncia ao 
celtismo (a perigosa tribo dos 
celtas, di) e á gaita tumbal e afir
ma que os nacionalistas galegas 
son de esquerda. A solidarieda
de céltica opera como simplific?
ción eficaz; sobre todo despois 
.que a Fiat promovera no 92 a 
magna exposición sobre o celtis
mo en Venécia co lema "os cel
tas,- os primeiros europeus" para. 

· facer un arco de equilíbrio entre 
a romanización e as tribus da. 
Rihn. Outros deputados ven con 
esperanza a próxima· incorpora
ción de deputados do. BNG no 
Parlamento Europeu porque con
fesan dunha parte a necesidade 
de definir este foro nunha direc
éión progresista e democrática e 
coa esperanza de que, ao mes.
nio tempo, os deputados eleitos 
traballen desde a perspectiva 
d9s povos sen Estado que en
tenden próxim_a a realidade ... dos 
votantes e con capacidade para 

. acordar o que os xornalistas de 
Flandres chaman "un parlamento 
consagrado á unificación urxente 

- das grapas de oficina". 

Parabéns ao BNG-:' 

A. presidenta entrante do POP 
Winnie Ewing, nacionalista es
cocesa; Max Simeoni, .da Unión 
do Pavo Corso e Eurig Wyn, re
presentante de Gales no Comité 
de Rexións, asi como Begoña 
Lasagabaster, de Eusko Alkar
tasuná e Joan Vallbé, de CIU, 
felicitaron desde a tribuna ao 

-BNG polo resultado das elei- -

O escÓC:és·"Allan McCartney e a gal~a Encarna Otero asistiron ao encontro convocado en·Bruxelas polo POPE. 

cións do mes pasado e coincidi- ciaron que o Comité de Rexións 
ron en criticar-a. cativa informa- alumeado hai tres anos dacordo -

de -empregos de designación di
recta. Polo tanto, reclaman a 
elexibilidade dos delegados pa
ra esta instáncia e queren que 
se reforme para lle dar capaci
dade executiva. 

ción qu~ tiveran do avance na- . coas previsións de Maastricht 
cionalista na Galiza asi ·como a para car máis voto ás nacionali-
in eficácfu ·da pre.nsa· d·e cir·u~ dades sen Estado d-entro da UE, 
laciól'I continental para predecir serveu sobretodo para que os 
un aumento de voto de tanto vo- poderes centrais nomeasen di-
lume ou a · auséncia de comen- . rectamente aos seus represen-

. tários sobré as consecuéncias tantes. Asi, o esperado púlpito 
prácticas da representación me- das nacións sen Estado volveu-

Neste repaso de Maastricht co
mo carta branca do centralismo, 
participaron tanto a representan
te do BNG enviada á asemblea 
do POP como os delegados de 
Suécia, Córcega, Occitánia, Bre
taña, Finlándia e Flandres. Para 
o parlamentário de CIU en Bru
xellas, Joan M. Vallbé, Maas
tricht fixo posíbel que a U E se 
ocupase moito menos das na-

drada do BNG. Encarna Otero, · se a pouco de nacer nunha sa-
responsá_bel de comunicación cristia administrativa dos Esta-
do 8NG, explicou á asemblea dos, que replicaba os mesmos 
do POP que o ascenso do voto intereses centralistas que domi-
nacionalista podia comprender- nan o funcipnamento interno 
se a partir do traballo directo e das comisións. O foro de Bruxe-
diário, cercá dos problemas do las di que os governos fixeron 
país e contra as presións dun · do Comité de Rexións un coto 
sistema do século XIX exercido . 
desde.o PP para mantero con
trol Glientelar do voto. Os parla
mentários· pasaron de man en 
man dous sobres das autoriómi:.. 
cas de Outubro que lles mostrou 
Encarna Otero: o do PP, rep·arti
do a domicílio ou de man , en 

- papel _máis denso que o oficial e 
con tipos e família de letra ·dife
rente do establecido pola Xunta 
eleitoral. Par~ os, deputados, 
que coidaban superada a mani
pulación de voto dentro da UE, 
a sorpresa transformábase en 
exclam_aci.óns -_indignada.s ao 
descobrer qUe o presid_ente do 
partido que f'ai a trampa é o 
mesmo que organizara os re
ferendos de Franco, con vitórias 
do 102 % dos votos. O mesmo 
político en véspera de xubila
ción que aspiraba a presidir a 
Asemblea de Rexións Europeas 
e foi descartado polos votos de 
moifos dos deputados que asis·
ten a esta reunión. 

Os parlamentários reunidos · á 
instáncia do-Partido Democráti
co dos Povbs de Europa denun-

A. EIRÉ 

O reto do BNG 
Os catrocentos mil votos/acadados _pol~ BNG nos últimos comícios 
autonómicos non representan o seu teito eleitoral. Pero, como toda 
forza política na sua situación, o Bloque deberá armonizar desde ago
ra a sua laboura política de oposición, na que asentou tradicional
mente o ~eu voto, coa imaxe de alternativa séria e construtiva capaz 
de emi_tir propostas concretas.que sexan asumidas pola maipria da so
ciedade galega. Só <leste xetto -que algúns denominan moderación
poderá contar co apoio de nova base social e conseguir a maioria á 
que aspira. Deste difícil equilíbrio dependerá nos próximos catro 
anos a magnitude do paso adiante que, Q_e novo, seña capaz de dar o 
nacionalismo. O BNG conta neste proceso cunha ventaxa. _Para os 
nacionalistas o principal problema da Galiza contemporánea non é 
interno, non é ·o de obreiros e patróns (por máis que esta contradi
ción exista como en calquer outra sociedade), senón que deriva da 
necesidade de dar existéncia política ao próprio país no seü conxun
to, da defensa dos intereses autóctonos frente aos foráneos, frente a 
unha internacionalización na que .Galiza ainda non encontrou o sel,! 
espácio. Esta natureza 'é a característica esencial do frentismo e o qué 
lle permite realizar. unha política que abrangue aos distintos sectores 
sociais da nación, sen que renxa nengúnha das suas estruturás. O que 
non significa que a labor que ten por <liante seña <loada. • 

cións sen Estado ao tempo que 
· medraba o poder dentro da co
m un idade. O delegado danés 
Jens-Peter Bonde explicouno 
con dados: "A Unión Europea 
ten nestes últimos anos máis 
competéncia e máis poder que 
ao entrar en vigor Maastrich, da
cordo co princípio de subsidiarie
dade aprobáronse 8.507 actas 
vinculantes; cara ao remate de 
1996 o número aumentou a 
14. 071. Contra o que ten repeti
do Santer, que consideraba a 
subsidiariedade un fundamento 
para lexislar "menos e mellor'' o 
alonxamento entre as decisións 
do governo europeo e a cidada
nia vai aumentando". 

Vallbé, coma outros represen
tantes de nacións sen Estado 
presentes no foro do POP, cha
man a atención sobre o borrador 
do tratado de Amsterdam que 
pode ser "ainda máis perigoso 
para as identidads nacionais 
subsumidas nos Estados da 
UE''. O representantes do parti
do Volksunie de Flandres , Jac
ques Vandemeulebroucke, dixo 
que o tratado de Amsterdam 
pretendia tamén internacionali
zar a auséncia de democrácia 
dentro da Unión ao determinar 
administrativamente quen vai 
ser o encargado de apretar o bo
tón nuclar dentro da UE. 

Despois dos galegas, os que 
máis p~rabéns recebaron na 
reunión do POP foron os esco
ceses. Winnie Ewing, a vetera
na deputada das Terras Altas, 
relacionou o avance dos esco
ceses co dos galegos e dixo 
que non era casualidade que a 
data do referendo de Escócia 
acaese co da derrota que Bra
veheart aplicara ás tropas do 
Rei inglés e coa Diada de Cata
lunya. Para Ewig, o traballo do 
Parlamento escocés, ainda que 
de poderes recortados, pode 
acordar un nacionalismo que 
non se deixou gañar por tantos 
anos de centralismo británico. 

Max Simeoni, que representa 
aos nacionalistas corsos no Par
lamento Europeo, coida que a 
confianza de moitas nacións eu
ropeas sen Estado refórzase co 
que acaba de suceder na Galiza. 
"Trátase ademais, dunha con
fianza democrática, dunha voca
ción de esquerdas. Lembrare
mos que hai alguns anos, 'cando 
un corso ou un galego talaba de 
nacionalidade, decantado os cla
sificaban na direita: pero agora 
ninguén pode negar que estes 
nacionalismos en alza son·de es
querdas, democráticos, e que o 
seu éxito se debe a que repre
sentan os problemas e as aspira
cións dos máis desfavorecidos". 
Simeoni advirte que un cámbio 
de alcance está a suceder nos 
Estados de Europa diante da· na
sa vista pero que non podemos 
esperar "que apareza nos tele
diárros. A televisión non está .pa
ra avisar das revólucións". + 

-
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Desputa con. Pérez Varela o coíltrol. da ·área 9e Gomuni~aGión, 

Cuiña controlará 
o grupo parlamentar do eP 
9*A.E. 

Xosé Cuiña será o vice
presidente do grupo 
parlamentário do PP. 
Consegue así o cárrego 
que Fraga lle nega na 
Xunta e o control da ac
tividade parlamentária 
duns deputados que xa 
lle son afins. Pero na 
Xunta a batalla conti
nua cunha loita sangui
ñenta polo control da 
área de comunicación. 

preparando axeitadamente 
a sucesión de Fraga. · 

Á par que controlaría os 
_ meios públicos, poderia 
incidrr decisivamente nos 
privad0s, non só pala po
lítica de axudas e convé
nios, senón polo reparto 

·que o PP vai realizar das 
novas concesións de emi
soras de rádio e do regu
lamento ·e adxudicación 
das televisións locais. 

Pérez Varela non quer 
Fraga decidiu aprazar deixar este departamento 
máis unha vez, e van ca- que tanto poder lle deu. 
tro, o nomeamento dun Fraga pretende campen.:. 
vicepresidente da Xunta. sar ao conselleiro de Cul-
As presións de Madrid e tura en funcións, que repe-
a necesidade de manter tiría, dándolle as compe-
os equ ilíbrios internos téncias de Turismo e de 
impídenlle nomear de todas as 1elecomunica-
facto a Xosé Gu iña co- cións, un eido no que- se 
mo sucesor. Pero, men- move moito diñeiro e no 
tres tanto, o político de que Pérez Varela· estase 
Lalín continúa facéndose especializando, até o pon-
ª cada con máis control ~-----------------''-=-···-=·.i to de que ten afirmado-
partidário . Agora enea- Xosé cuiña. A. IGLESIAS que continuará neste sec-
rregarase de coordenar tor a sua carreira. Fraga, 
o grupo parlamentar do PP co parlamentar necesita un comple- sen case poder de manobm, tan 
cárrego de vicepresidente. De- mento básico: é! sua presentación pouco que non vai ser eapaz _nen 
señará, xa que logo, a política en sociedade. E por isto polo que de mudar aos conselleiros, fará o 
na cámara do Hórreo, onde si- pretende facerse co control ·da de sempre , nestas situacións: 
tuou a xentes da sua confianza área de comunicación da Xunta, quedarse el coa competéncia. 
ou dos seus hoxe aliados, Ca- até de agora en mans de Pérez Mais norí arranxará nada e terá 
charro e Saltar. Varela. Oeste xeito, Guiña canse- que nomear a un director xeneral 

guiría o control efectivo do partido que, á fin , estará aliado nuñ ou 
Máis Guiña sabe que a política e mesmo da acción de governo, neutro bando.+ · 

Laxe reconta sensibilidades para aterecer unha alternativa críbel 

O PSOE parece decidirse pé>r Touriño como portavo~ 
-0- A.E. 

Pérez Touriño vai ser o novo vo
ceiro parlamentar do PSdG 
PSOE. Abel Caballero, que ocu
pará o cárrego de presidente , 
pasará a un segundo plano co
mo antes o fixeron González La
xe e Sánchez Presedo en idénti
ca situación. 

O nomeamento de portavoz par
lamentar do PSdG-PSOE, adiado 
en duas reunións da executiva 
socialista, vai ser a primeira sinal 
se os socialistas están dispostos 
a dar unha nova imaxe do partido 
ou se apostan pola continuidade. 
A maioría aposta por ir mudando 
lentamente algunhas caras. A pri-

. meira sería a do voceiro parla
mentar. Pérez Touriño postulou
se para o cárrego, apoiado por 
unha grande parte da organiza
ción, pero Francisco Vázquez se
gue a ter o control da executiva e 
do grupo parlamentar. . -

· O alcalde coruñés está disposto a 
permitir o relevo de Caballero, 
que teima en ser o voceiro, para 
non propiciar un movimento que 
tamén o cuestione a el. Ainda así,· 
defende que"'non se pode. voltar 
ao cainismo ·de eleicións anterio-

• ¡ .. r) '• • 

res " nas que foron relegados 
González Laxe e Sánchez Prese
do, e do que foi el o principal insti
gador. En non dar esta imaxe 
existe consenso. O problema sus
citase cando se pretende compa
xinar a renovación con non dar a 
sensación de cámbio traumático. 

Tanto Abel Caballero como 
Francisco Vátquez propoñian 
que, para salvar ·as apariéncias 
do ex candidato socialista á 
Xunta, se reformase o organi
grama parlamentar do PSOE. 
Caballero, que será o presiden
te, te.ría o poder do coordinar o 
grupo parlamentar socialista, . 
mentres que Touriño sería uni
camente o voceiro. 

Pero Touriño rechazou esta po
sibilidade negándose a asumir o 
cárrego se non é con idénticas 
con:ipetáncias que tiña na an
terioridade Miguel Cortizo, ainda 
que está disposto a que .s~xa a 
própria executiva quen marque 
.finalmente a política e as priori
dades parlamentárias. 

O secretário xeneral do PSdG-. 
PSOE ten medo a que Touriño, 
no seu papel de portavoz se 
constituía nunha alternativa sóli-

da, co que, como pasou con 
Presedo, Vázquez perderia de 
novo o control do partido. Por 
iso, segundo fontes socialistas, 
segue a manobrar para que 
Abel Caballero, que sabe que xa 
non é alternativa, conserve par-
te do control parlamentar. 

Tampouco hai acorde no grupo 
parlamentar a na executiva sobre -
cal vai ser a política que leven no 
Harreo. Uns afirman que a liña 
básica ten que ser a de distan
ciarse do BNG . e~ "por en evidén-
ci a as suas contradicións na- ~ 
cionalistas". Outros, pola sua 
banda, consideran que a principal 
actuación ten que ir encamiñada -
cara minar a credibilidade do PP. 

Estas dúbidas son as mesmas -
que exjsten sobre o camiño a· to
mar na ·política global pqrtidária. 
O próprio González Laxe, a 
quen lle encomendaron realizar 
o documento base para mudar o 
rumo do partido, recoñece que 
non é nada fácil. "Non se trata 
só de definir Linha liña política, 
senón de saber con que apoios 
vai contar para poñela en mar- -
cha", afirma. Por iso o PSOE es
tá agora n~ fase de "recomposi
ción interna da militáncia". + 

ANOSATERRA 

Anúncian que se pagará ao contado 
o abandono de cuota láctea 
Deixar de producir leite será pagado rápido e ao contado 
poi a Administración,_ segundo anunciou o Venres 7 o direc
tor xeral de Produccións e Mercados Gandeiros Quintiliano 
Pérez Bonilla, en Castro Ribeiras de Lea, en Lugo. O·anún
éio:fíxose ríunha reunión con gandeír.os ·organizada pÓla 
DeputaCión de Lugo na que Pérez Bonilla sinalou que o ob
xectivo é reducir o número de explotacións e facelas máis 
"competitivas"par!-1 o_ que a AdmirJistración autonómica e 
,cénlralJ erían_ chégaoo a un a~orda para o que··déstinárian 
12·.000 millóns de· pe.setas. Tamén. se prortunciou o director 
xera~ de Procfuccións e Mercados Gé:indeiros sobre o pago 
da. supertaxa dicindo que non pensaba que os gadeiros fo
sen pagar "f'!láis do 15% ~o que tiñan ~reducido de máis". + 

5 

Deeretan o in·greso en prisión de Manuel C.harlin 
Despois.de catro anos de priSión provisional polo caso 
Nécora, Manuel Charlin Gama voltou o Martes 11 á 
prisión xunto a Xosé Ramón Ventoso Padin, presunto co
laboradór do arousano. Baltasar Garzón decretou o ingre
so no cárcere de Charlin por ser o presunto organizador 
dun transporte de 5.840 quilos de cocaina que tiveron 
qué soltar nas costas de Marrocos e que foron recollidas 
pola policia. Segundo as pesquisas de Garzón, seria Ven
toso Padin o que capitanearia o barco Duanas, mercado 
e!_l Inglaterra.+ 

Os concellos non asumirán máis transferéncias 
se non existe financiación adicional -
.A Federación Galega de Municípios e ProVíncias ven de ad
vertir que os concello~ galegas non aceitarán novas transfe
réncias se estas non van acompañadas <}e financiación adi
cional. O presidente da federación, Xúlio Alvar~z. apresentou 
aos portavoces dos diferentes grupos parlamentários un infor
me que párte da necesidade de completar o pacto local nas 
comunidades autónomas e insiste en dotar aos municípios de 
"suficiéncia financieira". A proposta de pacto local pula por su
primir a participación dos governos locais no alistamento ao 
servizo militar, eximir de taxas e prezos públicos de outras ad
ministracións en favor dos concellos, un plano de axilización 
de expedientes municipais que se tramitan neutras institu
cións ·e a coordinación da policía autonómica coas locais.+ 

A funcionária de Castro Caldelas 
despedida por ser do PSOE debe ser readmitida 
Sara Inés Vega, funcionária do concello de Castro Calde
las. e militante-do PSOE, debe ser readmitida no seu posto 
d~ traballo, segundo o Tribunal Superior de Xustiza de 
Galiza. A tr~balladora tora chamada o 1.9 Fe.breiro polo al• 
caldé do-PP, Xosé Baldonedo, quen lle comunicou que 
non lle senta_ra nada ben q·ue estivera paseando o dia an
terior con Abel CaQtillero e o ex alcalde da Vila, Eladio 
Osório, retirado do seu posto por unha moción.e· censura 
do PP axudado dun tránsfuga socialista. Dias despois, a 
adverténcia traduciuse no despido, que agora o TSXG 
cons.idera nulo obrigando a readmitila no seu posto e co
as condicións que tiña antes dQ_ cese. Baldonedo sinalou 
que admitia a senténcia.+ · 

AJega rexeita .o cemitério nuclear e 
o BNG pede o-m~pa de Eñresa·. 
O BNG solicitou no Congreso información acerca dos vinte
cinco pontos do Estado que Enresa considera axeitados 
para instalar almacéris xeolóxicos profundos, coñecidos co
mo cemitérios nucleares. A Asociación para a Defensa 
Ecolóxica de Galiza pola sua parte, rexeita a instalación na 
Galiza e sinala que se barallan A Gu.diña, Mondoñedo e 
Fisterra como poisíbeis asentamentos. Lembran os ecolo
xistas· a loita contra a central de Xove nos anos setenta pa
ra sinalar que· "Adega está convencida, B indícios non fal
tan, de que este novo e grave intento de traer ao noso terri
tório os .resíduos de alta actividade chocará cunha intensa 
oposición popular que non cesará ata que se logre evitar o 
perigo". A pergunta fo.rmulada poi.o deputado Francisco Ro
dríguez no Congreso percura saber cales son as condi
cións xeolQ.xicas que busqa Enresa para estas instalacións. + 
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OPtNióN 

DES-PERTA DO TEU SONO 'HUMANIDADES E LENGORETAS 
XosÉ Lms GARCIA 

~ . . . 

Lembro, nun debate do Parlament de Ca,·· 
talunya, cando Alex Vid_ál Cuadras poñía 
como exemplo _o rexionalismo do PP en 
Galic_ia, é Jordi Pujol respondeulte: " "Pese 
a que-vostedes trat?Ji de domesticar a Ga, 
liciá, ésta é unha nación e o seu futuro de, 
pende da conciencia nacional que teñan 
qs galegas nun futuro inmediato". I;'ode 
que a resposta tivese tufo a profecía máis 
visto o panorama 
post,electoral 1997 
parece que as palabras 
de Pujol foron pro , 
nunciadas dun xeito 
pragmático e realista. 

Castelao. 

~ 1 :._ •· 

za integradora para cubrir un espacio de re, 
alidades tanxibeis e manter viva a esperan, 
za de facemos ouvir e respetar en todos os 
foruns onde merece a pena estar presentes. 

En todo isto hai un longo c·amiño que 
percorrer e, sobre todo, na consolidq.ción 
da nasa memoria histórica que, como 
decía Jordi Pujol, depende exclusiva, 

mente dos galegas. 
Ao longo desta .tra, 
xecÍ:oria houbo -va , 
rios parámetros da 
vida pública na, 
cionalista que s.e foi 
configurando gracias 
a un traballo que su, 
terrou personalismos 
e foi tomando corpo 
ata que callou nunha 
boa parte da socieda, 
de galega e, sobre to, 
do~ nas novas xene, 
racións urbanas que 
abren unha nova 
frente á hora de ter 
en conta seu proxec, 
to contra esa convul, 
sión -que veñen su, 
frindo, debido . a gra, 
ves problemas que a 
direita ñen preveu 
nen tivo capacidade 
de arranxar. 

Esta importante opi, 
nión lévanos a outra 
que foi dita hai cento 
oito anos, por D. Ma, 
nuel Murguía cando 
se refería ao pobo ga, 
lego na súa mais es, 
canctalosa miseria e 
intuía que a salvación 
dos galegas chegaría 
por medio dunha or, 
ganización forte e 
con un lider consoli, 
dado. Sobre isto xa se 
deron dúas etapas, a 
de Castelao e o Partí, 
do Galeguista (1931, 
f936) e, a actual, con· 
Xosé Manuel Beiras e 
o 'BNG, a partir d.e 
1989. Mais o discurso 
de Murguía aínda si, 
gue tendo vixencia 
pola refe rencia que 
fai das moitedumes 
rurais en perpetua 
desfeita, cando di:· 
"Esta xent~ que está 
farra de sofrir, sen es, 
peranza de remedio. 
Cando unha" cuestión 
calquera, -q. de foros 
hox·e, mañá a de 
arrendas- arroxe das 

'Ese nacionalismo 
pragmático e 
comedido que 

cada vez se afianza 
cun· líder consolidado 

Destas eleccións po, 
den xurdir moitas 
lecturas que escrare, 
zan ese espacio en 
que se m.ove o BNG. 
Os resultados foron 
bastante lineais é isto 
reduce a tentativa de 
espallar o vot<?· Fica · 
craro que o carisma 
de Fraga ante o elec, 
tor medio galega - e 
realmente teno- é 
poderoso e vese re, 

é a antítese 
do nacionalismo 

español" · 

suas casas aos nasos 
campesiños en rebelión; cando teñan un 
xefe de quen fíen, éste. lles fale e leve a 
on?e queira; cando, en fin, se atrevan --J:

moito tememos que non se atrevan pron, 
to- pode asegurarse que veremos en Gali, 
cía causas indecíbeis". 

forzado por ese apara, 
to vencellante que -

moitos chaman polbo impetuoso, comen, 
za a declinar moi lentamente e que aínda 
ten capacidade de manterse na mesma 
posjción, por moitos factores. O BNG, 
xa o dixemos hai tempo, é unha forza de 
dinosauro que saiu do ovo e seu eco co, 
menzan a sentilo seus adversarios. Os Lu, 
cas, os Almunia, os. Gu~rra e. os. lbarra 

· tratan de fomentar outra dialéctica, a da 
confusión e confrontación.• 

XosÉ Lms ÜARCIÁ é escritor 

. 1 

XERARDO MÉNDEZ 

I 

¡Ho rebumbio! ¡Ho confusión! Deus rios 
.salve, querido: non deprenderás, fillo, a his, 
toria de Filipe, aquel "en cuyos dominios no
se ponía el Sol". Ho malnaC:.idos: mala xen, 
te esos que te queren deixar sen o teu anaco 
de gloria, sen a certidume de re saber, entre 
os mortais, escolleito fillo dunha patria 
imensa, tan plural que cada século expolia 
~-a beneficio do real tesauro- unha súa xen, 
te, ou perde un seu predio, e ainda asi sub, 
siste contra todo e contra todos. 

Quérente arreciar eses condenados desta 
inxel verdade: somos un, como ese Sol que 
brilla diario por riba das cabezas nosas, un 
só, coma o mundo, de redondez perfecta, 
só un, e por de máis, excelso en fazañas e 
conquistas. Quérenche negar, raparigo, o 
camiño da India, o ouro da América, o 
peixe de Australia e as palabras dos anti, 
gos gregos: eses que con Alexandre foran 
un día antecesores da luz do mundo: es, 
plendorosa Roma onde se afunden as rai, 
games do naso ser, exemplo sen par de mi, 
litar eficacia e primeira ocasión que viran 
os séculas na que o mundo era unidade e a 
paz alumaba as nosas noites. 

¡ Ho sí! Deixarante sen o brillo da deseo, 
munal tarefa de Pelayo, sen a canseira fe, 
bril dós Afonsos por acadar e cálido Medí, 
terráneo, e despoxar á ruindade maura da 
excelsa flor das Hispanias. ¿Corno digo 
Hispanias? Unha era, soa e romana, visi, 
goda e católica, pois non son mais que 
chanzas dunha mesma escada as diversas 
veleidades que acometen ós homes, e así, 
tamén, esta grande obra nosa, grande e 

, única, quérencha tirar das mans eses cati, 
vos partidarios do minúsculo, os soberbios 
deificadores do comercio, esa miserable 
empresa propia de xudeus e de galegas, 
que non de homes .. . Queren facer de tí un 
simple carpinteiro, un triste albanel: un 
miserable proletario. Xentalla de oficio, 
ruín borralla allea a grande empresa dunha 
patria en movemento. Quérente enzoufrar 
nas causas miúdas: no ·pan redondo e sin 
segredos, na auga chocosa, putrefacta, das 
cañerías e os sumidoiros, ou pior aínda: no 
misterio da electricidade que abura o naso 
lar co seu permanente convite á daridade. 
Arredarante de Aristóteles, da súa verdade 
sobre o movemento e da súa necia chácha, 
ra sobre os animais e as plantas e as súas 
categorías . Quitaranche a moeda de Pla, 
tón e a súa solene altivez ... 

u 

Grande ~entación teño, padre, de vos dicir 

que chocheaqes. Mais como quera que sei 
que o costume tendes de, á vasa comenen, 
·cia, verdáde ou mentira a' razón arrimardes, 
non encentro, de principio, razón <leste vo, 
so desvarío ... como non sexa esa propen, 
sión á avaricia coa que os caudais manexa, 
des: que nen un triste peso gastades en 
arranxar este tellado por onde as pingadas 
entran cunha teimosía que · parecera fami, 
liaridade. Será por iso que tanto o Sol 
nombrades: ¿pra que 6 esconxurárdelo se 
achege a vos ceibar da necesidade <leste 
dispendio? Algo asf há ser, pois ben sabe, 
des -anque prefir~des ignoralo- que letra 
foi e non espada a que arrimou -que xuntar 
é outra causa- dúa pretendo a metade . 

Sándeo parecedes, ho meu padre, a falar, 
des de glorias militares: pagan as i as no, 
sas e es d 'El Rei exército de Flande , que 
de derrota pra derrota corren, eso sí, como 
moi galantes oficiais. E que, se non é l i, 
trampa é mai verdade: contra mai derr , 
ta, mais si a, e por un casual houber vi, 
tória, outra guerra lle pide o corp , veña 
si a, que inútil se ha volver a faltriqueira, 
pois pra armazén de aire, o mesmo aire 
chega. Tanto cobizar predios na Europa e 
coa auga caéndolle pola cabeza ... e non me 
faga dicir outra cou a! 

Non sei eu que tolería o acomete, i non 
sei eu que é que en Roma e lle perde. Se 
acaso buscará arrimar outra brasa e a úa 
sardiña, poi pouca causa me canta de Ho, 
racio, Virxilio ou Caculo, engolfado como 
anda ese seu entendemento en Suetonio, 
César e claro: Séneca, Adriano, Trajano e 
Marco Aurelio. Pero eu quérolle preguntar 
por Lucrecio, ou por Plinio, o vello e vo , 
tecle cala se lle pregunto ¿Acaso é o mun, 
do mais nada que home matándo e por 
mandar nos outro home ? Inxenuidade a 
miña en dubidar do vo o entendemento: 
ben vou comprendendo que a unha erda, 
de chégase cun pe o, mai a certeza de é, 
neca é insaciable: ten que er e o. Que re, 
ceades da miña faene. 

A que, por certo, non pon remedio tanta 
palabrería, e sf o froito en m da u p , 
cia de calquera humilde tra allo b n feíto. 
Alá vó e p r v manter na ci id d 
rillades aire, mai non querade nganar, 
me con grande grandezas: a min ab nd , 
me cunha mazá pequena, que meu n, 
tendemento há di currir alg pra lle 
gar outra e haber mantenza. E n n m re, 
pitades o da perdición de Eva, non vaia s r 
que as tefiamos tesas. Xa vexo, xa, que so, 
des xente dun só libro. Mágoa que nen de, 
se que tanto rillades cheguedes a entender 
o consello que encerra o arte. 

Parece que eses poderoso~ ·ten.táculos do 
monstruoso polbo que todo o engule en 
Galicia comenzan a ser vulnerabeis ante 
unha enorme forza que intenta recuperar 
e normalízar o país. Ese nacionalismo 
pragmático e comedido que cada vez se 
afianza cun líder consolidado é a antítese 
dó nacionalismo español que tanto aflo, · 
rou e se camuflou exibindo as súas forza:s 
de mil mane iras e artes na nosa T errá. É 
comprensíbel que unha nova xeneración 
sen demasiado futuro ; dentr.o dunhos 
cruos problemas xenerados por unha po, 
lítica foránea, escurantista e retrógada, 
comence a ollar na histqria e ~ que esta 
ten deparado a Galicia. E posíbel que esa 
forza tente cambiar a historia e, realmen, 
te, faino cun discurso craro e preciso e 
sust.entado en realidades consümadas e 

Xcsé Lois Facei pois o que queirades: pero a mazá é 
miña, e non vola hei deixar pra que apo, 
dreza no fondo dunha hucha. En véndoa 
cair deprendfn que do alto, caise; o a bu, 
llar que a carne é branca, e que no carozo 
ágocha unhas sementes. Quizais nunca ós 
meus dentes chegue mazña de tal semente, 
mais igual a hei enterrar, por se acaso me, 
drara abondo, e faríalle unha enxerta, que 
se non son eu, outro goce co sabor das reí, 
netas. Vos seguide rillando grandeza e uní, 
dade, ou o que é o mismo: papando aire, 
que a min non me escondedes que detrás 
de tanta leria anda o tratante non queren, 
do pagar a vaquifia polo que vale. En resu, 
midas e vellas contas: asuntos de pesetas 
por ver de manter unha pica en Flandes.• 

. baixo o alegato de que só o colectivo dos 
"bos e xenerosos" podera ter capacidade 
para suplantar ese atraso económico e 
moralizar o país de tal xeito que un novo. 
rexurdimento envolvente proclame a no, 
sa identidade usurpaqa. 

Coido que xa corríenzan ·a darse respostas 
ás-preguntas que rios lai o bardo Eduardo 
Pondal no poema Os Pinos, o naso himno 
nacional; que o nacionalismo vai ser a for, 

• • -~ • • • .. ' - •• 1 .. ' .,, ',.. .. •. , t lr~ ."") i ... ' .. ' e . ·,... r r 1 1 / • 1 ..... 1 • ~ ' i ;, . 
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XERARDO MÉNDEz é escritor 

Este texto fo¡ composto denantes que esa especie de 
dioivo se abatera sobre a Extremedura e o Alentejo. 
A alusión ás pingadas non ten nada que ver con esa 

desgracia, á que a solidariedade de todos debera axiña 
por remedio. Dita queda para os amantes 

da literalidade das mensaxes . 

.. . ¡ . • ' 
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O bispo rebelde visita Galiza Na Galiza está máis 
da metade do terreo 

Jacques Gaillot defende o enraizamento da lgrexa 
na cultura própria de cada país 

. afectado polas térmicas 
do Estado 

-0- VITORINO PÉREZ PRIETO 

Entre o 7 e o 9 de Novembro 
estivo en Compostela Jacques 
Gaillot, o coñecido bispo fran-

. cés de palabra libre e actua
ción teimuda no camiño que 
considera xusto, represaliado 
pota alta xerarquia eclesiástica 
por "cantar fora do coro", co
mo lle recriminou o Papa Xoán 
Paulo 11, nun dos seus encon
tros en Roma. Veu de París pa
ra o XII Foro Relixión e Cultu
ra en Galicia, que organiza 
desde hai unha dúcia de anos 
a revista cristiá Encrucil/ada. 

Fómolo recibir ao aeroporto de 
Lavacolla, catro persoas da re
vista e un par de xornalistas da 
TVE. A súa figura miúda confun
díase entre a xente que chegara 
no avión. Nada no seu aspecto 
exterior manifestaba que era un 
bispo, nen sequera un clérigo, 
agás unha cruceciña na solapa 
da chaqueta. "Non teño espírito 
de casta", afirmou nunha oca
sión, cando se lle criticaba que 
era "pouco bispo". Quizais por 
iso díxonos no hotel que os bis
pos franceses "son moi frater
nais, pero non son solidários". 

Pronto tomos descubrindo que 
aquel pequeno corpo era inver
samente proporcional á súa 
grandeza de espírito. Nada o 
delataba nel, a non ser os seus 
olios felinos, pescudadores, que 
denotaban intelixéncia, decisión 
e independéncia. Era a primeira 
vez que viña a Santiago, a "ci
dade do seu padroeiro"; os seus 
ollas decorreron gozosos as Rú
as, as Praterias e a Catedral, 
para quedar estarulados na con
templación do Pórtico da Gloria. 
"Tantas veces como o teño visto 
nos libros, paréceme incrible es
tar agora nel", dicía con sinxele
za este home singular que ten 
percorrido medio mundo. Con 
todo , el considérase máis un 
bispo do adro, "porque hai moita 
xente que non vai á catedral". 

Andrés Torres Queiruga sinalou, 
na súa presentación no Foro, que 
Jacques Gaillot é unha desas ''fi
guras proféticas que acenden ~ni
mos e manteñen ergueita a espe
ranza" no médio do desconcerto. 
No seo dos conflitos coa súa lgre
xa, "optou por unha comuñón ca
paz de soportar no amor a ten
sión da diferéncia, e por unha 
fidelidade que se realiza no risco 
do novo e na criación do futuro". 
E desta maneira converteu o de
serto da súa irreal diócese de 
Partenia no oasis dunha diócese 
cargada de futuro, na que se fo
ron incardinando cristiáns sen 
lgrexa ou críticos coa súa en todo .· 
o mundo. "A fidelidade pasada 

· pota dar -engadlu aínda Queiru
ga- é capaz de soportar a negati
vidade da exclusión, converténdo
se e criatividade fecunda". 

As súas palabras soan sempre 
libres e por iso conflitivas. Neses 
dí as non tivo reparo en apoiar as 
verbas doutro bispo tamén libre, 
o hispo basca Setién, defenden
do a necesidade da negociación 
con ET A, mesmo antes de que 
esta deixe as armas: "O Gover-

cipación máis .activa nas deci
sións que marcan as nosas vi
das, Gaillot manifestou tamén a 
súa confianza na forza da xente. 
para transformar unha lgrexa cle
rical-izada; por i_so apQia incondi
cionalmente o~'movémento ínter-· 
nacional renovador_ 'Somos lgre
xa. -".0 Evanxeo é·unha aventura 
tránsformarlo,ra que eu vexo con 

- esperanza: ;= a paixón do posí
bel". Particularmente, para Gai
llot, _está ciará que a lgrexa ten 
qué estar ao _s.ervicio da socieda
de (Una lglesla ql.{e no sitve, no 
sirve para nada, titu]ouse-a edi
ción española dun dos seus li~ · · 
bros); e isto supón sobre todo ir 
aos máis pobres. "A casa de 
Deus ten que ser a casa de to
dos, sobre todo dos máis rnarxi
nados". Gaillo_t é rotundo: "Se 
queremos darlle saude e vigor 
ao cristianismo ten que ser aes
de a solidariedade cos pobres .. . 
Aínda que a maioria da xente de 
lgrexa estea ao lado dos _ricos e 
o poder". En fin, .a lgrexa-ten que 
ser hoxe máis que nunca ecumé
nica, aberta ao diálogo con todas 
as relixións e modos de pensar. 

Gaillot asistiu ao encontro programado por Encrucillodo. VOZ NOTICIAS 

Tras da emotiva eucaristía, que 
este bispo que só fala francés 
non tivo problema de facer en 
galega, veu o relatório da tarde: 

no e os terroristas teñen que ne- que participaron Xosé Luís Ba- "Relixión e lgrexa no futwo da 
humanidade". Xirou arredor de 
catro puntos repetidamente ex
postos por el neutros parlé\fl1en
tos: A xustiza ("O dereito dos 
explotados debe ~er a cuestión 
prioritária da lgrexa, antes que 
nengunha outra"). A paz ("A paz 
é difícil, pero os cristiáns ternos 
a responsabilidade de faceta po
síbel"). A salvagarda da criación 
(O século XXI deberá ser o sé
culo do ecoloxismo ... "). A busca 
d~nha auténtica espiritualidade 
("O ser humano non lle abonda 
cos alimentos terrestres, precisa 
tamén. do alimento espiritual").+ 

gociar, porque a violéncia é un rreiro, Alvarez Pausa e a soció-
calexón sen saída. A lgrexa ten toga Tareixa Ledo. 
que dicer unha palabra que faci
lite esta negociación" 

"Presente e futuro 
do cristianismo" 

"Presente e futuro do-cristianis
mo" foi o tema escollido pala re
vista Encrucil/ada pará o Foro 
Relixión e Cultura deste ano, 
que tivo lugar o día 8 no Auditó
rio da Universidada O bispo ga
lo desenvolveuno en dous rela
tórios e unha mesa redonda na 

O primeiro dos relatórios tiña por 
título "Por unha lgrexa ó servicio 
do mundo". "Unha lgrexa enrai
zada no seu povo ten que reen
contrar a cultura do seu pavo", 
dixo Gaillot. "Na nosa cultura e 
moi importante o que di a xente, 
e compre que se teña en conta ... 
Pero en Roma non se fai así". 
Sabedor do movemento demo
cratizador que caracteriza as cul
turas actuais, un movemento que -
loita activamente por unha parti-

F idel Velázquez, vete-. 
rano líder da Central 
de Trabajadores de 

México (CTM), morreu aos 
97 anos. Viña de ser reele
xido novamente.como se~ 
cretário xeran:io sindisat:o 
ligado ao Partido Revolu- -
cionário Institucional: Bo
tou sesenta anos no, cargo. 
O seu doÍnínio ·dos resortes 
do poder e unha especial 
dedicación a non ferir sen
sibilidades axudárono m~t
to a manterse ignífugo. Din . 
os seus compañeitos que o· . 
deceso producJuse cando o""compañeiro, V elázquez 
aprestávase a .reiterar pu.blicamente por sexaxésima
vez o seu comprpmiso coa Revolúción mexicana Be 
1910. Por suposto s~n.:.pedirlle permiso aG~ insurxe.n-

.tes de Chiapas. _ 

Manu.eLFraga apréstase a utilizar iguais doses .de in
certidume que a manexada polos delegados congre
suais da CTM sobre a persoa que ia ocupar unha e 
outra vez o posto de secretário xeraL Asi sobra cla
ri~idéncia e asegúrase un vaticínio infalíbel. Con
selleiros, delegados provinciais, alabardeiros, libres 
designados, asesores para herdeiros emigrados no 
Caribe, amanuenses ao dictado de Pérez 'Vareta e 
até os mercenários pagados coas subvencións vá, 
rias, todos van cbntinuar. O mesmo .co"che oficial, 

• ¡-

idéntico maletín e igual 
sintonia de ·abertura. 

Fai falla darlle algo de cor 
e vistosidade ao novo 
Go.ns~llo._.da X,upJa. Tan 

r=··_ .. -seqúér -·p~-lfir,que:-as novi
dades introduzan un fac
for de alegria e confianza 

--- entre o c;orpo el_ei to ral. 
_.. , ~~ k ·""... (\.lguns nomes que podé-

-· rían· aportar todo o seu 
bon facer e carisma para 
animar as sesións golfas 
do executivo 'están na 

. . mente do cerebro gris po-
pvlar, pero n_on 'é quen-Be facelas circular. · 

' : 'j ... .:: - ~ . ro ~ 
_ Chatlin Gama póae se; o" revufsivo necesário para 
o departament-0 de T raballo, un mozo , unhii batea e 
ae regalo unha planeadora. Gil y Gil. é 'o elemento 
aglutinador para conquerir esa tan procurada nor-

. mativa de consenso. O tio Paco de Follas é o ·con
~eileiro de Economia necesario para negociar na 
Europa~ · Non regalaria a boina que me a~inou don Ma
nuel nen por un millón de pesetas. E quen mellar que 

. Don Fe lis indo ·para ócupar a carteira de visións, 
milagres e éxtases con especial atención á área de 
autovías coa Meseta- Inxustamente outros elemen
tos oc1:1parán as cadeiras no lug;:¡.r de persohaxes tan 
avantaxadas. Darán o pego pero nen de lonxe al
canzan o nível dos tapados.• 

A contaminación producida 
palas centrais térmicas no Es
tado concéntrase na Galiza, 
segundo os datos que fixo pú
blicos a directora xeral de Cali
dade e Avaliación 
Meioambienta1,· Maria Dolores 
Carrillo. Das 74.000 hectáreas 
afectadas, o 55% están na 
Galiza, segundó sinalou Carri
lo na subcomisión parlamentá
ria que estudia os efectos das 

_- térmicas e na que tamén parti
ciparon os aleadas de Cerce-

, da, Xosé Garcia _Liñares, e As 
Pontes, Vicente López Pena. 
A deputada socialista Carmen 
Camión laiouse de que non 
houbera nengun organismo 

. que .estude cientifica e indepe
derítemente os efectos das 
emisión de xofre e carbón.+ 

Exixen que-a defensa 
do mercado interno sexa 
pri_oritária na polí~ca 
agrária da UE 

Como membro da 
Coordinadora Labrega Eu
ropea (CPE), a secretária 
xeral do Sindicato Labrego 
Galega, ·Lidia Senra, partici
.pou o Martes 11 nunha en
trevista co comisário de 
Agricultura en Bruxelas na 
que a CPE expuxo o seu 

_ ponto de vista sobre a 
Axenda 2000 e as propostas 
de Reforma da Política 
Agrária Comunitána (PAC). 
A CEP denúncia que o texto 
actual vai traer ·consigo a 
desaparición de postos de 
traballo agrário. Critícan 
que se pule pota 
exportación e importación 
de alimentos e qqe se pro
poña unha baixada de pre
zos que vai facer inviábel 
unha producción de calida
de. Por outra banda exixen 
á Comisión Europea que 
defenda os intereses dos 
produtores frente aos gru
pos de presión ~as grandes 
explotación industriaís e do 
comércio das 
muJtinacionais e propoñen . . , 
como prioridade p~ra a re
forma da PAC a defensa do 
mercado intern·o. • 

A UMG celebra ·.· 
ó. 202 aniversário 

A Unión da Mocidade Galega 
celebrou o pasado Sábado 8 _ 
e11 Santiago unha cea de ~on
memoración do XX aniversá
rio do seu nascemento. 

· Durante o acto, ao que asisti
ron máis dun centenar de per
soas, vários membros da or
ganización, ademais do pró
prio !-ois Diéguez e de Pilar 
Pp.llarés, recitaron algunhas 
composicións que deron paso 

· un pequeno concerto de 
novas cantautores. No acto 

• tam.én falou o presidente da 
UPG Bautista Alvarez e o se
cretário xeral das mocidades 
.Paulo Carril , que destacou a 
necesidade de seguir a traba
llar por unha Galiza Nova que 
se consolide como referente 
para a níocidade galega.+ 
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A falta de persoal provoca que a at-;nción estrahospitalária tefia que suprimirse. 

A falla de meios e persoal impiden a recup.eraCión dos pacientes 
. . . 

Mantense o peche no psiquiátrico 
do Rebullón perante o abandono dó SERGAS 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

O Martes 11 de Novembro o persoal do psiquiátrico· de Rebullón, 
en Vigo, empezou un peche indefinido para exixir dos SERGAS 
medidas que permitan unha mellara da calidade asistencial. Des
de que este complexo psiquiátrico pasou a depender funcional-

. mente da Conselleria de Sanidade no ano 1994 sucédense os re
cortes presupostários, a falla de cobertura para as baixas por en
fermidade e xubilación e a escasez de médios para manter uns 
mínimos de seguridade e hixiene. As suas demandas, logo de 
máis dunha semana de peche, foron respostadas por parte da di
rección coa ameaza de castigar a cadro de persoal con 'medidas 
disciplinárias. Ao peche nas dependéocias administrativas do 
Rebullón de todo o persoal de enfermeria, limpeza, cociña e de
mais servizos, sumouse o dos.delegados sindicais na sede da di
rección do psiquiátrico no Hospital Provincial de Pontevedra. 

No ano 1976 O Rebullón esco
meza a · sua andaina cunha di
rección formada por técnicos en 
psiquiatría que pulan por im
plantar o modelo de psiquiatría 
comunitária de· sector que axu
de a introducir socialmente aos 
pacientes. Baseábanse no feito 
de que moitas- das causas que 
provocan as enfermidades pro
ceden do entorno dos pacien
tes. Trataban, xa que lago, de 
cada equipa estudiára a zona 
na que posteriormente ian ac
tuar, por exemplo, o Baixo Miño. 

char a unidade de medicina xe
r.al (unidade somática) na -que 
se trata aos pacientes cando 
.enfermaban dunha gripe por 
exemplo", explica un dos dele
gados sindicais. Aderríais da di
rección, a farrñácia e o almacén 
tamén se trasladan a Ponteve
dra. "Non podes· gastar unha 
agu.lla, ou perder unha pastiJla -
porque sabes que as cantidades 
que mandan están moi por d~
baixo das que necesitamos .. - ex- " 
plica unha das enfermeiras. Os 
pacientes tamén teílen a comida 
racionada e, por exemplo, só te-· 
ñen dereito a un vaso de leite e 
zume ªº dia." 

Os recortes agrávanse a partir 
da Primavera deste ano e nos 
tres .Centros de Saude Mental, 
as equipas que se desprazaban 
para ate·nder aos enfermos nos 
seus domicílios deixan de fun
cionar. Retíranse destos centros 
todos os traballadores sociais e 
só se mantén un _persoa de ca
da catro que formaban o persoal 
de enfermeria. Previamente xa 
s~ pechara un dos dot,Js pre-pi
sos nos que se prepara aos en
fermos para c::iesenvolverse por 
si mesmos antes de ir a vivir a 
un piso protexido. 

Sen ampliar o cadro de persoal 
ábrese un novo cuarto con 15 ca
mas para alpergar pacientes que 
necesitan cuidados especiais. 
"Polo tipo de pacientes que están 
chegando a esta nova unidade -
sinala outro dos enfermeiros- sos
peitamos quen o_ Rebullen teña 
que albergar tamén a Sá Penin
tenciária da província de Ponteve
dra para enfermos psiquiátricos". 

Sen médios 
os pacientes empioran 

Pero o máis importante para o 
cadro de _persoal e a repercu
sión que está a ter para os pa
cientes a falla de meios mate
riais e humanos. "O que máis 
nos preocupa é que sen que 
exista inversión e cunha política 
asistencial dirixida por persoal 
que non é psiquiatra -explica un 
dos representantes- os enfer
mos empeo~an". Sinala que a 
masificación e a falla de tempo 
que se lle pode adicar a cada un 
dos pacientes é minímo provoca 
_un empeoramento que repercu
te nun maior índice de recaídas 
e de agresións ao persoal de 
enfermería. 

"É imposíbel que os pacientes 
mellaren cando só podemos dis
par como moito de catro persoas 
_para traballar con grupos de até 
cuarenta persoas", explica unha 
das enfermeiras . "Estamos vol
tando aos tempos dos manicó
mios, isolando aos enfermos e 
non apostando pola sua integra
ción social -engade unha com
pañeira. O problema· é que a psi
quiatría non vende e que un pa
ciente psiquiátrico non vota". 

A respostá do director xerente, 
Alfredo García Iglesia, ás de
mandas do persoal, foi moi Cla
ra. Mantén que se non se aban
dqna o peche tomará medidas 

Co tempo crianse, entre ·outros 
dispositivos, tres unidades de 
saude mental -en Cang~s. La
vadores e Coia-, dous talleres 
ocupacionais, un hospital de día, 
un consultório de psiquiatria in
fantil e xuvenil e seis pisos prote
xidos -para axudar aos. pacien
tes a integrarse socialmer:ite re
ducindo a intervención terapeüti-1 

ca ao mínimo. Nembargantes no 
ano 1994 o Rebullón pasa a de- · 
pender .funcionalmente do SER- . 
GAS e nomease unha nova di
rección da que desaparecen os 
técnicos en Psiquiatría. Segundo 
denúncia o persoal do Rebullón a 
partir de se mo·mento "a política 
asistencial cámbia e pasa a 
baséarse en critér ios econó
micos". A falla de p~rsoal provoca que a disciplinárias. Asemade convida 

"Conxélanse os presup.ostos, 
non se cubren as baixas por xu
bi lació n e a cobertura das de 
enfermidade non chega ao 20%, 
péchanse os talleres ocupacio
nais, privatízanse servizos como 
o da .distribución de alimentos 

h ou de "-U RHor~s--:-e- téntase -pe 

atención extrahospitalária tamén áos representantes sindicais a 
. teña .que suprimirse e que desa- unha comisión negociadora o 
parezcan os consultórios -que se Xoves 13 para buscar unha sai -
existian nos diferentes concellos. da ao conflito. O cadro de per-
o~ pacientes -na maioria dos soal xa manifestou que asistirá 
casos con , pen~ió~s baixas e sen á reunión pero que non pensa 
recursos ecpnom1cos- pasan a abandoar o peche até que o 
ter que ,desprazarse para poder SERGAS non garanta, unh~ s_o-. 

.,~diSJ';)9F-d~ n-segt:J4meRt~ m'étl4GG.- -'.-cluCÍÓl'l ao prnblemá...+· ;o- 'e¿. 

·QBNG 
de Beiras 

Na editorial do último núme
ro da revista l RIMIA fála e do 
"triunfo do BNG de Beiras". 
"Absoluta de Fraga. Naufráxio 
do PSOE. Triunfo do BNG de 
Beiras. Nestes tres pé descan
san os resultados eleitorai ga
legas que tan desorientados 
deixaron a máis dun reputado 
in térprete de alén de Pedrafita 
( ... ) Hai que sinalar que no 
auxe do BNG está a abrollar 
unha tradución política dun 
sen timento galeguista real e 
xa constatado neutros 
momentos da nosa história, 
cando o nacionalismo tomou 
claramente o rumbo da racio
nalidade, a unidade, e o plura
lismo. Asi foi co P.artido Ga
leguista, coa primeira Unida
de Galega. E así será no futuro 
se esmorecen para sempre os 
demos familiares do sectaris
mo e o dogmatismo. + 

Catapultar a 
nación galega á 
política española 
O profesor de Ciéncias Polf
ticas da Universidade de Bar
celona, Miquel Caminal, ta
mén adica ás eleicións 
galegas un artigo publicad 
baixo o titulo Aprender de 
Galicia na ed ición de Cata
lunya do xomal EL PAÍS "A 
esquerda españolista fracasou 
estrepitosamente en Galiza. 
Ignora a plurinacionalidade 
do Estado e combina a sobér
bia e o descaro para paliar as 
suas grandes deficiéncias en 
cuestións territoriais. Os seus 
d irixentes responsabilizaron 
ao nacionalismo da sua derro-

· iCambia QI chip! 

1 3 DE NOVEMBRO DE 1997 

ta, en. troques de recofi.ecer 
que se comportan como 
extranxeiros cando pisan te
rras galegas. ( .. ) A gran 
lección das eleicións galegas é 
que es tá tomando forza un 
n acionahsmo de esqu erdas 
que pode catapul tar á nación 
ga lega á primeir~ lín ea da po
lítica española. E probábel 
que e tá opción nacionali ta 
modere o seu discurso no na
cional e no social , na medida 
en que se ve máis cerca de ser 
alternativa de governo. Pero 
o ponto de inflexión en rela
ción co pasado é de tal impor
táncia que vale a pena iniciar 
un camiño de colaboración 
entre as esquerdas parlamen
tária para a egurar unha fu
tura alternativa naci nal d 
e querdas en Galiza. O auxe 
de te nacionali mo de e qu r
das en Galiza deb ria ser un
ha boa nova para a e querdá 
federai e pañola . e non o 
é, é que non aben nada de 
fed rali mo". • 

Guardiola: 
'Que vai con tar 
unha persoa 
de vin teseis anos?' 
Nunha entrevista publicada 
na revista EL TEMPS pergún
tanlle ao futboli ta Jo ep 
Guardiola sobre a creación 
dunha selección nacional ca
talana. "Iso, hai que pergun
tarllo aos dirixentes políticos 
do país, selles interesa que 
haxa unha seleción nacional 
e se fan algunha xestión para 
que exista. Hoxe por hoxe é 
inviábel porque o estatuto asi 
o estabelece. Pola nosa parte, 
xa se sabe que cando houbo 
algun partido amistoso da se
leción catalana forno m i 
gustosamente. In isto en que 
é unha cuestión política, 
porque no , ao fin e a cab , 
de aqui a uns an , xa non 
estaremos e haberá outro 
que se atopen c a me ma i
tuación ( ... )". O x rnali a 
pergúntalle tamén e ten 
pensado escribir bre a ua 
experiéncias persoai . "N n, 
eu n ne cribirei o re min 
e, persoalmente, tamp uc 
dou permiso para que o fagan 
( ... ) Nunca au t rizarei qu 
me fagan unha biografia. 
Agora teño vinteseis anos, 
pobre de m in, que demos p -
de contar unha persoa de 
vin teseis anos?" • 

XAQU IN MARIN /LA voz DE ÜALI CIA 
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Xa no Concílio Past~ral gale
ga de 1970 ·aprobouse o uso 
do galego nas igrexas pero is
to non se cumpre. 

Se a función da lgrexa é levar a 
palabra de Cristo -a todas as xen
tes e nas diversas culturas, ten 
que incardinarse nelas. Polo tan
~º· a língua, ten que ser o gale
ga. Cristo usou o arameo e non 
o hebreo, língua oficial. Na Gali
za ciase un fenómeno moi triste: 
na práctica a lgrexa, penso que 
sen intención, está actuando co
mo un forza colonizadora e cola
borando co xenocídio cultural ao 
usar o castel-án na litúrxia nas 
parróquias rurais onde o galega 
é falado polo 100% da povoa
ción. No Concílio Pastoral de Ga
liza, promovido en 1970 por Qui
roga Palacios e rematado por 
Suquia, aprobouse dar polo me
nos unha misa en galega os Do
mingos e nas vilas nas que é 
maioritário haberia que pedir per
miso para predicar en castelán. 
Non se cumpre nen no 2%. Na 
cidade da Coruña só hai misa en 
galega en tres ou catro sítios. 

Predicar en galega é máis profé
tico porque realmente é a língua 
das clases humildes. Cando fun 
director do seminário de Belvis 
en Santiago , os rapaces bai
xaban a cabeza cando me vian 
porque lles daba vergonza apre
sentarme á sua família. A razón 
era que eu talaba en galega. Ate 
que comecei facer as reflexións 
da noite en galega e ao seguinte 
dia de visita familiar non daba 
saudado xente. Todos querían 
apresentarme aos seus pais. 

Ademais da presión socialJ 
padeceu vostede algunha cha
mada de atención máis séria? 

Na Escala de Maxistério da Coru
ña estaban matriculados tillos de 
militares aos que non lles senta
ba nada ben que dera as clases 
en galega. Uxio López López, un 
galega que era director xeral de 
EXB notificoume que dous alu
nas escreberan unha carta de 
queixa polo galega. Rogábame 
que respeitara a vontade do pavo 
como era consigna do Governo. 
Fixen demagóxia: pedinlles aos 
trece grupos aos que lle daba 
clase que fixeran unha votación e 
unhas actas co resultado. "Se mo 
ordea un superior, non vou acei
tar porque vai contra a miña 
conciéncia formar mestres aliena
dos pero se vós mo pedid es, terei 
que aceptar", dfxenlles. En once 
dos trece grupos pediron o gale
go no 100%. Nos outros dous, 
houbo un par de persoas que 
preferían castelán. Mandeille as 
actas ao director xeral da. EXB 
como a "vontade do povo". 

No ano 1975, tiven problemas 
co Governador Civil da Coruña. 
Cando os cinco fusilamentos de 
Setembro, eu non prediquei na 
misa. Pedinlle aos asistentes 
que, en troques diso, reflexioná
ramos en que tipo de país vivía
mos que se mataba a cinco mo
zos no mellar da sua vida. Ao re
matar, dous policias secretos le
váronme á comisaria cando eu 
xa pensaba que aquelo era un 
secuestro. Tiñan preparada unha 
denúncia e unha multa do gover
n ador de 150.000 pesetas. 
Anunciáronme que se incoaba 
expediente no Tribunal de Orde 
Público; pedíronme discrección 
para volverme a recoller nun co
che ao día seguinte porque era 
coñecido na Coruña. O maxistra
do do TOP díxome que a denún
cia estaba asinada por dous mili
tares: despois descobriuse que 
non estiveran na misa e _que, 

GALIZA 
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M~nuel Espiña 
.. 'Nos seminários predomina o conservadurismo e o ~fán 

de ter un traballo cómodo'. 
-<>- ARANTXA ESTÉVEZ 

D.ESDE HAI MÁIS DE TRINTA ANOS, O CREGO MANUEL ESPIÑA L.OITA POR UNHA IGREXA GALEGA QUE SE 

COMPROMETA COS PROBLEMAS DO POVO. NASCIDO EN TERRA DE MONTES, CERDEDO, FOI UN DOS PRIMEI:. 

ROS SACERDOTES EN UTILIZAR O GALEGO NA MISA DURANTE O fRANOUISMO. FOI DIRECTOR DO 

SEMINÁRIO DE BELVIS EN SANTIAGO, HOXE DÁ CLASE NA ESCOLA DE MAXISTÉRIO ~A CORUÑA E COORDENA 

O CENTRO DE NOVAS PROJESIÓNS NESTA CIDADE. MESTA ENTREVISTA LEMBRA O PAPEL DA IGREXA NO FRAN

QUISMO E NA ACTUALIDADE E SINALA QUE OS EVANXEOS ESTÁN PERTO DOS MOVIMENTOS DE ESOUERDA. 

ademais, un deles era xordo e o 
outro curmán de Franco·. Desba
ratouse o xuízo e devolvéronme 
os cartas. Ao domingo seguinte 
atrevinme a dicir o que non dixe
ra no anterior: a pena de marte 
non é cristiana. Estaban dous 
polician gravando dentro da lgre- ' 
xa pero non,pasou náda. 

Despois de escoitalo, é ~ifícil . 

pensar que non hai intencio
naHdade na atitude da lgrexa. 

Efectivamente~a língua non é ino
cente. Non abonda con cambiar 
de pluma, como se fixo coa vesti
menta a raíz do Concílio Vaticano 
11, se seguimos sendo o· mesmo 
paxaro. Hai que rematar coa litúr
xia funerária. Se viñera un Prisci
liano a dicir que non hai purgató-

A IGLESIAS 

ria, que estamos todos salvados, 
moitos terian que pechar o chirin
guito. Por outro lado, se compro-· 
bamos o listado de bispos gale
gos, vemos que a maioria son de 
·fóra e os galegos non son repre
sentativos do pavo, son da clase 
alta. Ademais , está o problema da 
diócese dl9 Santiago, con 1 .200 
parróquias: da ria de Vigo á de 
P::errol, un pode $er governador ou 
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delegado dunha multinacional , 
pero non pastor. Só Quiroga Pa
lacios tomou consciéncia da ne
cesidade dunha diócese na Coru
ña pero despois nen Suquia, nen 
RoucO, nen agora Julián Barrio 
está interesados. A povoación de
manda duas dióceses máis, en 
Pontevedra e na Coruña. Só un
ha vez me derorí unha razón cer
ta: A Coruña aporta o 80% dos in
gresos da diocese de Santiago. 
Ou sexa, a razón é puramente 
económica. 

Segue.habendo xente nos se
minários? 

O dos seminários é un dos exem
plos da colonización da lgrexa 
española na Galiza. En vez de 
concentrar aos seminaristas de 
cara a un centro de estudios teo
lóxicos, dispérsanos máis. Rauco 
Varela, desde que está en Ma
drid, xa criou unha nova faculda
de de Teoloxia; aquí , con tres mi
llóns de habitantes e o interese 
do Norde de Portugal , non se 
considera necesário. En canto á 
vocación, predomina o conserva
durismo e -un afán de instalarse, 
unha aspiración de funcionário 
cómodo. E í!láis preocupante a 
calidade que a cantidade de cre
gos. Se ben é certo, que a média 
dos cregos do país sup·era os 60 
anos e que dentro de pouco cada 
un deles terá_ que facerse cargo 
da demarcación de dous conce
llos. Poderá ir a cada parróquia · 
cada dous meses e, prevendo is
to,·hai que promover os animado
res das comunidades. 

Pensa vostede..- que os repre
sentantes da lgrexa deben 
opinar, como fai Setién~ o bis
po de Donóstia? 

A lgrexa basca ten unha dobre 
responsabilidade na situación do -
país: prímeiro, porque é a sua 
comunidade e, segundo, porque 
a ET A xurdiu en parte dentro da 
lgrexa, nas ikastolas parroquiais, 
.como xurdiu o movimento de en
frentamento ao franquismo, que 
naquel momento tiña sentido. 
Agora débese díalogár pero non 
se poden andar con tibiezas: as 
martes hai que condealas e ao 
terrorista qu~ mata se lle pode 
perdoar, pero non se debe facer 
del un mártir. A violéncia é in
xustificápel e é evidente que ten 
que posicionarse. 

Vostede opina sobre os resul
tados eleitorais n~ Galiza? 

Nqn falo de nengun partido por
que debo dialogar con xente de 
diferentes ideas. Como cidadán, 
podo di-cir que o Evanxeo de 
Xesus sempre está máis perto 
da esquerda política, coa loita 
polos· desfavorecidos. · Molésta
me a manipulación, a coacción 
desde a lgrexa para pedir o vo
to. Falar da defensa da família 
ou de ir contra o aborto é pedir 
o voto e, por oütra parte, non 
defender a vida. O parti<;io que 
máis defende a vida é o que cría 
as condicións para que non ha
xa tabues, nen nais solteiras 
sen recursos económicos . Pe
nalizar o aborto é clandestiniza
lo. Para medir a transformación 
do país non se poden ver as 

· obras faraónicas senón o feíto 
de que unha persoa lle dene
guen o salário social co pretexto 
de que non hai méios econó
micps. Si har cartos para imaxe 
ou para mercar a prensa. A min 
non me importa que un político 
vaia á misa, probabelmente se
rá para instrumentalizala e aca
dar máis votos. Con isto, creo 
que a miña liña política está cla
ra de abando.• 
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É O MOMENTO DE RENOVARSE 
MANUEL VEIGA 

Unha das cantilenas rfiais repetidas da políti- algunhas empresas), a falta de competéncia e a xasen de atrincheirarse en ben de mentalida-
ca consiste en pedidle ,á, esquerda, ªº na- . aceitación pasiva do leitor non son eternas. qes: claves para o futuref'do país, o camiño"do . 
cionalisí:no ou á calqu'era que dalgun modo De feito os sociólogos teñen mo.(ben caracte- deseñvolvimento estari'a máis aberro, a posta 
c.uestiona o. -~tatus quq qu~ se renove. Reno- rizada a érise de lexitimidade H.Ue se produce ao dia, ainda pendente, máis,doada e a equip.a-
varse é a. p~:iJabra ~c}lqve, significa valeirar a.-;;. cana~ .a.· axe{lda de:.meid- ·en~ c~~~iép:.e a§ prio.:- .,- radón con outros -países máis. feliz. Non é de 
álforxa ele doutrina; folJilár.aos históricos, :'>faaades du se,"!,J.S l~Í-tóTes ~cptp.d~p;;_ª non ser ' .. ' rec;ibo quÚQdos OS grandes'fotatiVOS .~UtOpet¡S 
etc. O nác~9nali~m.o :galeg91 ,recusado até hai ·0uincidentes. - segan a lembrar en todas as suas reseñas das 
ben pol}.co por contar cqn di_rjxentes excesi- pasadas eleicións autonómicas o pasado de 
vam.ente novos, -.xa comeza a ventar as cr.íti- Por parte da lgrexa galega, que nunca foi co- Fraga como· ministro. 
cas ·por· i:·odo .9 coptráfio. · Parece, con· tod-o, ;. mo' a c;atalana, e p. r-basca,. non,~·~§~a~ia· de máis -
qU:e é este o i.ntre d~ extender a pettción ·de : . tampouco, unha.:ma:i.or tolenáncia e!m.eses .sec
renoyació~, prágmaÚsmo (;! _sintonía coa so- " tores.·qne ,purran dentro dela -poB-unha abertu
cieclade a 'otitros- secrores: non se enu~nde, - ra a Galiza. A lgrexa, que sempre ficxo lei pró-

, po.i: exe.mplo,· que a CEG est~fia ainda dirixi- · · pria clo consenso;·deberia ·deixab d:-e ·ofend~r a 
da por elem~ntos estreitarnente vincu~adós á · -móitos cientes galegcis coa -sua ·p,efünaz. obse-
pasadq. ditadura militar, vinte anos despois de sión co- ca.Sl:el'án, coa sua 

Ant~ todo isto cabe argüir que Fraga é derno
.crai:icamente. votado polos-galegas, pe.ro= nin
gué_n pode d_isimular que 9 poder •reside en 
ruáis 11.J.gares-que-na.s urnas, Se.alguns se ern
peñah en mant~r anquilosado o sistema polí-

tico hoxe actuante en 
chegada a democráeia. ·Non" se comprende teiITíósa ignoráncía da · 
que habendo-, como hai, numerosos empre·sá- · - r'ealidade c-ultüral gale-.' · 
rios simpatizantes do nacionalismo ~, desde . ga, co seu ·tenaz afán por 
lego, unha ampla rnaioria disposta a convlyir facerse r~prese-nt-ar en 
'co mesmo, seña a: minoria recalcitra.nté, a ocasión~- por bispos in-

.- que govema ese orgánismo é a que exerza ·a sensíb.eis; ep canto os 
representación de todo o sectór. candidatos máis lóxicos ' 

· - · seguen .a sofrer un .deste-

...'A~ cai~as, tan atentas 
á'stia clientelá, deberian 
tomar nota do cámbio 

de mentalidade 

Gahza, pasará como 
con Franco: á sua her
danza será unha socie
dade engastada de con
flitos latentes e lago te
rán que vir os especia
listas do consenso a al
var o que se puido ter 
salvado moito ante 
con menos dificuldade 

T amén as caíxas de_ afor:ros; tan sensíbeis -se- rro ou unha marxina-
gundo elas tnesmas 'pregoan- aos cámbios de 'ción xa seculares . . 

que se está producindo" 
mentalidade da sua clientela, farian ben en to-
11).ar I).Ota da moi cer~a evolución do pensa
mentó· social, cuantificábel ·en ~otos, pero per
ceptíbef igualmente através do~ttos indicado
res, deixando de ser -nalgun caso- un recluto 
de sectores cOnfesiGnais e integristas nos que 
-de sabelo- só se vería representada unha ma
gra minoria de cidadáns. Pé~sese na alarma 
que causaria a publicación .. dun listado de 
mernbros do Opus Dei, operantes en caixas, 
bancos e organismos públicos claves, á par da 
sua ideoloxia e dalgunhas das suas polémicas 
actividades noutros países. 

Que dicer sobre a necesidade dun cámbio ·nas 
empresas dedicadas á comunicación, públicas . 
e privadas, que como unha espécie de som
breiro protector impiden ver o evidente? Igno
ran os proprietários desas cabeceirás de prensa 
que un bon número dos seus leitores non sin
toniza nen moito menos coa sua liña editorial 
ge prosaicos imitadores da prensa de Madrid? 

. E norma tradicional de bon empresário pensar 
que as vendas de hoxe non están garantidas 
para mañá, que o sustento público (vital pata 

Non se trata -de que de
ba haber unha revolu
ción sectorial en Galiza, 
porque todos os bímbios 
son- necesários e toda 
exclusión xera un défi
cit democrático, pero 
non cabe dúbida de que 
unha maior adecuación 
á realidade por parte 
dos organismos Óu institucións referidas, e 
rnoitas outras que que9an sen mencionar, 
axudaria a facer máis fluidas as relacións 
dentro de Galiza, abririá as portas a moitas · 
persoas hoxe excluidas desa máis aparente 
que real igualdade de oportunidades e resul
tada beneficiosa para a marcha da economía 
que sempre agradece o diálogo e a mellara do 
intercámbio (o intercámbio de ideas non é 
alleo ao intercámbio de prndutós). 

Se á renovación rendese, se os prexuícios desa 
ideoloxia intolerante, na que ainda resulta fa
cilmente visíbel a pegáda do franquismo, dei-
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e os economistas a ofe
rece r receitas social-
mente custosas para 
acallar males de sobra 
coñecidos e enquista
dos. 

Nun alarde de . inmobi
lismo e falta de visión 
os até aquí aludidos 
adoitan responder a es-

tes argumentos cun: "mentres a sociedade 
non o reclame ___ "_ Equivócanse perigosamen-
te. A sociedade xa o está a reclamar, só que o 
fai por meios razonábeis, por canles legais. A 
prepoténcia dos actuais rectores non Hes per
mite escoitar a queixa de milleiros de persoas, 
o berro de democrácia que clama ben de xen
te. O clientelismo vence, pero non conven
ce. O mozo que se dobra ante o cacique por
que del depende a subvención da ·uE para a 
sua granxa, sabe moi ben a quen ten e o que 
el quereria. Non se lle pode exixir modera
ción aos que protestan e lago, cando se mo
deran, non facerlles caso. • 

i 1 t 1 '. , •r ! , . 
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Xose D1az, economista . . . 
1Non vale que as medidas 

. contra a crise do Ferro! se 
tomen dentro de 1 O anos' 

Que análise fai da situación 
da comarca de Ferrol como 
economista e deputado re
cén elexido? 

É preciso o desenvolvemento 
dun plano específico para Fe
rro! dentro dun plano xeral para 
Galiza. Existen as medidas le
gai s e os mecanismos para 
que os subvencionamentos a 
proxectos industriais sexan 
aquí maiores que na média do 
Estado, non inferiores como é 
agora. Non vale con que sexa 
dentro de dez anos, porque 
coa competitividade exixida, a 
fisonomía indústria da comarca 
estará nunha situación moito 
peor. Foise deteriorando desde 
que era a terceira zona indus
trial do Estado. Desde 1984 
pérdense 10.000 postas de tra
ballo polo desmantelamerito 
das empresas públicas . E o 
equivalente a 250 empresas de 
40 traballadores cada unha. 

En infraestruturas cales te
ñen que primar? 

Estradas , comunicacións , 
transporte ferroviário, hai tem
po que pedimos o cercanías 
Ferrol-A Coruña e o potencia
mento do Feve coa dobre via. 
Outro ponto son os polígonos 
industriais, non con concei
cións obsoletas e actuacións 
individuais. 

O director xeral da Bazán 
recoñece que hai que com
partir. traballo para manter 
os tres asteleiros abertos. 

O naval ten un auxe desde 
1987, mesmo en Europa Occi
dental que se ocupaba de máis 
do 25% da demanda mundial. 
A redución levou a unha redis
tribución do traballo na que Fe
rro! queda como comarca pros
crita para os buques mercan
tes. Desde 1984 Astano ten 
que especializarse en platafor
mas para prospeccións, nas 
chamadas off shore. Hai de
[Tlanda das que son semellan
tes a buques, polo que o Esta
do e a UE concordan en definir 
se Astano pode ou non cons
truilos. Se deciden que non, só 
quedarian as' plataformas de 
perforación, un segmento de 
mercado pequeno. Con Bazán, 
está a proibición desde 1982 
pero en San Fernando cons
truense ferries pesqueiros, non 
na Galiza, onde ameazan con 
destruir 1.300 traballos. Agora 
t:iaberá que compartir o traballo 
das fragatas con San Fernan
do; van a traer polo mar blo
ques de cen toneladas para 
botalos en Ferro!. + 

1 ..:: ~, - f l ' ' J 
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Ció AD ES 

Dous rios subterráneos provocan fundimentos constantes 

A loita entre a auga e o. cemento 
causa graves desperfectos. en ruas e edificios de Vigo 
-0- M. VEIGA 

"A forza das augas subterráneas levantou á altura do número 144 
da rua do Areal unha tapa do alcantarillado e máis dun metro do 
armazón de cemento que-a recubria". Asi informaba, o pasado 29 
de Agosto, o d!ário local Faro de Vigo das inundacións que se vi
ñan de producir en várias ruas e edifícios da cidade olívica. Ao ce
rre desta edición, 12 de Novembro, vários metros de beirarua na 
avenida de Urzaiz víñanse abaixo. No intervalo destas duas datas a 
cidade viviu unha creba constante de ruas e prazas. A máis sona
da delas tragou, na rua Canoa, esquina coa Travesia de Vigo, un 
camión e tres turismos, producindo un furado de cincuenta metros 
de longo e doce de ancho. A notícia, sobre todo gráci_as á imaxe do 
camión sumido na fosa, percorreu as televisións de todo o Estado. 

O pasado 19 de Outubro, coinci
dindo coa xornada eleitoral, nu
merosos sotos e garaxes da 
Travesia de Vigo amanecian su
lagados. En sotos de dous pisos 
a auga encheu por completo o 
máis baixo e gabeou até a me
tade do superior. Moitos veícu
los quedaron botados a perder 
ese dia. Os veciños decidiron 
realizar cortes de tráfico intermi
ten tes nesta populosa rua , 
anunciando o risco de derruba
mentos existente. Nen o conce
llo, nen nengunha outra autori
dade prestaron atención ao pro
blema. Unha semana despois 
abriase a rua Canoa e apenas 
uns dias máis tarde outra fo
chanca absorvia a dous vian
dantes na própria travesia. Non 

houbo desgrácias persoais pero 
a magnitude do ocurrido atraeu 
por fin a atención do alcalde. Un 
portavoz veciñal declarou: "De
bian pensar que a xente organi
za as manifestacións por nada, 
só por dar a lata. Pois· agora xa 
ben. Se acudisen antes, se ca
dra podiase ter atallado o pro
blema". Na zona tamén faltou a 
luz. Toda a área é un campo mi
nado. O próprio 19 de Outubro a 
aceira da Travesia fundírase 
vinte centímetros á altura do nú
mero 89. Maria Teresa Garcia, 
outra veciña do lugar, lembra 
que· hai dous anos rompeuse un 
pilar nun edificio próximo provo
cando un desprazamento para 
diante da fachada de vários 
centímetros. O suceso tora moi 

sonado. Alí mesmo, nas con
fluéncias de Via Norte e a Tra
vesia de Vigo, fundiuse pouco 
despois a rua. A..lguén lembra 
que naquel lugar habia duas fin
cas que rezumaban auga e que 
sobre elas construironse hai 
pouco dous grandes blocas de 
vivencias. O problema é moi si
milar ao que aponta Abelardo 
Vázquez cando lembra que ao 
lado do burato da rua Canoa, la
vaba el o coche hai quince 
anos, nunha corrente de auga 
que saia alí á superfície. Hoxe 
hai várias construcións por riba. 

Dous rios soterrados 
polos edifícios 

A raiz do esburacamento pro
gresivo deste bai.rr9 hai que 
buscala no regato que historica
mente baixaba desde Lavado
res, pasando polo que hoxe é a 
Travesia· e desembocando pola 
zona de Isaac Peral. A existén
cia deste rio foi documentada 
por escrito por T aboada Leal e 
hoxe existen várias teferéncias 
bibliográficas da mesma. 

Xesús Costas, concelleiro de 
. Urbanismo na pa?ada corpora

ción e técnico municipal sinala 
que "Vigo tiña moitas fontes. A 

Tras da concentración popular do dia 9 Costas obrigou a retirar o entullo 

As dunas de Doniños en perigo 

maioria delas foron unidas aos 
coletores, o cal non é moi co
rrecto, pero tampouco indica 
que señan a causa dos desas
tres actuáis". A razón do que es
tá a suceder haberia que busca
la "nos dous rios que crúzaban 
a cidade e que foron soterrados, 
sen outras medidas protecto- . 
ras". Cando o cemento da impa
rábel e incontrolada construción 

· viguesa bloquea algunha co
rrenté e sobreven unha época 
de choivas o desastre é case 
seguro. Costas lembra, con to
do, que o problema non é exclu
sivo de Vigo: "Os subterráneos 
de Santiago tamén están cruza
. dos por vários rios e creo que 
de cando en vez suscitan pro-
blemas similares". 

O mapa de fundimentos é exten
'so: Un tramo da rua· Purificación 
Saavedra víñase abaixo-o pasa
do Luns dia 1 O, pero un dos que 
máis preocupa é o da Praza das 
Travesas , dado qué é cohtíguo 
ao tunel que traspasa o sachan. 
As filtracións de auga xa viñan 
serido constantes desde a cons
tr ució n dunha fonte no lugar, 
fonte que agora se, pode obser
va permanentemente ladeira, a 
causa do descenso do terr.eo 
nunha das suas metades. • 

polas obras que Defensa está realizando no Campo de Tiro 
-0- P . C . 

O pasado Domingo 9 de No
vembro, numerosas organiza
cións políticas, cidadás e eco
loxistas , participaron nunha 
concentración en protesta po
las obras que o Ministério de 
Defensa está a levar a cabo no 
Campo de Tiro de Doniños, si
tuado entre as dunas e a la
goa. Defensa decidiu construir 
unhas galerias de tiro semi-cu
bertas depositando o entullo 
resultante sobre as dunas. 
Tras das protestas das distin
tas asociacións, a demarca
ción de Costas obrigou á sua 
retirada. Sen embargo non se 
fixo máis que transladar o pro
blema porque agora o entullo 
está senda depositado na mar-
xe norte _da lagoa. A concentración do dia 9 diante de Doniños conseguiu resultados imediatos. VOZ NOTICtAS 

Mália asegurar o Ministério de 
Defensa que coas obras que se 
están realizando no campo de 
Tiro de Doniños preténdese me
llorar a seguridade da zona e evi
tar que no futuro se repitan acci
dentes como os que xa se teñen 
producido, mesmo con resultado 
de marte, a asociación ecoloxista 
Adega considera que o que se 
pretende realmente é consolidar 
o próprio Campo, as edific.acións 
e en definitiva a sua ubicación. 

Para construir as galerias semi
cubertas onde en diante se reali-

zarian as prácticas, Defensa tivo 
que proceder a facer un d~smon
te de grandes proporcións de te
rreo, deixando o entullo resultan
te sobre a área dunar que se.ato
pa ria sua marxe direita.. lsto pro-

. vocou as protestas dos viciños, 
de distintas formacións políticas 
e das asociacións ecoloxistas. 
Antón Fortuna, _membro de Ade
ga explica que diante do · perigo 
que corria a máis .de media dúcia 
de endemismn.s ve~etais, come 
a onphalodes littoralis subespe
cie Gallaecia, que ne sequer ten 
nome vulgar, puxéronse en con-

tacto coa demarcación de Cos
tas · para que abrigara aos milita-
· res.a quitar o entulJo. , 

Ao tempo, o pasado Domingo 
celebróuse unha concéntración 
con carácter de urxéncia diante 
do Campo de Tiro, en solicitude 
da paralización inmediata das 
obras e para a defensa da área 
natural. Adega considera que 
Defensa, non só deberia frear 

. as obras senón mesmo deixar o 
Campo de Tiro para uso cidadá, 
aproveitando as suas instala
cións como área de Natureza. 

Tras da concentración cele
brada o pasado Domingo, a 
demarcación de Costas deci
diu ordear finalmente, a reti- . 
trada do entullo dá zona du
nar, pero segundo Antón For
tuna o que fixeron foi transla
dalo· á marxe norte da lagoa, 
á esquerda do Campo de Ti
ro, polo que· agora é esta 
quen está r~cebindo o im
pacto. A lagoa d~ Doniños é 
zona excluida de caza e até 
un ha .. certa d.istáncia está 
proibido construir nengún ti
po de edificación. Ademais , 
ainda que son poucas as que 
quedan, todavia ten algunha 
parella de londras, moi abon
dosas hai algúns anos. 

Pala sua importáncia ecolóxi
ca e o seu valor cultural na 

zona, xa qu-e existen numerosas 
lendas relacionadas con ela, 
Adega estudará, xunto coa 
SGHN, a posibilidade ·de que 
solicitar a concesión de algunha 
figura de protección, para evitar 
que no futuro se continue alte
rando o· seu entorno. Ademais, 
pésie ter remitido ao concello un 
escrito solicitando que non se lle 
concedera a Defensa o permiso 
de obra, este fixo caso omiso á 
petición, polo que, en última ins
táncia seria corresponsábel do 
grave impacto medioambiental 
que está a sofrir o entorno.+ 
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Manifestación ·contra 
o encoro do Umia 
~ra odia 23 . 

Tras a€' eleicións autonómicas 
os membros da Coordenadora 
Anti-Encaro de Caldas de 
Reis, Cuntis e Maraña decidi
ron continuar co traballo de 
oposición ao proxecto e valorar 
como positivos os resultados 
das elecións nas mesas nas -
que o encaro é rexeitado polos 
viciños, nas que BN e PSOE 
acadron conxuntamente máis 
do 55% dos votos en Caldas e 
Cuntis e o 64% en Maraña. 
Acordouse convocar unha ma
nifestación en Caldas para o 
dia 23 de Novembro ás cinco e 
media da tarde en protesta po
la licitación das obras antes de 
que o Tribunal Superior de 
Xustiza de Galiza se pronúncie 
sobre o recurso apresentado 
pota Gomunidade de Montes 
de Lamas en Moraña. • 

Denúncian a 'proliferación 
incontrolada' · 
de eucaliptos en Lugo 

Luis Manuel Toirán e Daniel 
Vispo, membros de Adega en 
Lugo, dirixíronse á 
delegación de Agricultura pa
ra pedirlle que elimin~ as 
subvencións ás plantacións 
de eucaliptos e.que revise o 
plano forestal para protexer a 
ve~etación autóctona de cara 
a adecuar os cultivos aos so
los e potenciar o uso de ma
deira de calidade. Os 
ecoloxistas denúncian que se 
estea plantando eucalipto in
controladamente en terras de 
valor agrário no concello de 
Lugo, en parcelas recén con
centradas da Terra Chá, nas 
beiras dos rias desde Meira a 
Lugo e, substituíndo vexeta
ción autóctona na fragas de 
Marronda e Estornin, no con
cello de.Baleira, en Fonsagra
da, eri Rábade, BegoAte ou. 
Outeiro de Rei, entre outrosL 
Toirán e Vispo peden que _pa
ra plantar espécies de rápido 
crecimento haxa que solicitar 
permisos a Agricultura e que 
se apoie. a industria galega . 
do móbel de madeiras de ca-
lidade. + · · 

Non hai limpeza 
de praias para o Morrazo 

O balance da actuación das 
máquinas limpadoras das 
praias da província de Ponteve
dra sinala a discriminación da 
comarca do Morrazo neste 
ano, segundo sinalou Xoán 
e.Chillón, deputadq provincial 
polo BNG. O informe anual co
rrobora, segundo os nacionalis
tas, a discriminación neste ca
pítulo no Morrazo desde i 996. 
As máquinas limpadoras que 
no caso dos concellos do Mo
rrazo, -pertencen á Deputación 
só estiveron sete dias nas 
praias destas vilas durante este 
verán, Cinco dias en Bueu e 
dous dias en Moaña, nengun 
en Marinen en Cangas. Nos 
concellos do Salnés, a máqui
na estivo nas praias máis de 50 
dias e, o mesmo que nos do 
Sul da província, con 53 dias. + 
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CRIS.E EN FERROL E RESPOSTA 
SINDICAL 

MANUEL MERA 

Tres importantes empresas de Ferrol, están en proceso -
de regulación de r.ersoal ou a piques de pechar grande 
parte df!S suas instalacións. Estou a falar de Astano, lme
nosa e Bazán. Entre as -tres ainda 0eupan uns 5 .000 ope
rários, polo que non é un tema para esquecer. Son todas . 
factorías modernas, capaces de fácer todo tipo de bar
cos, plataformas .ou maquinária. En todos os casos hai 
por detrás unha história negra, ben porque se limiten as 
posibiliQp.des de const_rución, e por .tanto de capacidade 
para competir no mercadó, 

e a enfrentarse ás políticas económicas de Madrid. Es
tóu a falar especialmente dos sindicatos. Nos últimos 
anos desde a CIG ,, propuxemós a cotio a CCOO e 
UGT, facer unha frente·comun contra a privatización e 
en defensa do sector público industrial, non se nos con
testou ou a resposta facia énfase nas diferénci~ exis
tentes. Non hai dúbida de que ternos posturas antagó
nicas con estes sindicatos sobre da Reforma. Laboral e 

·do Pacto das Pensións (que o tempo amosou como ne-
gativos), pero hai, ou debera 

ou, coma no caso de lmenosa, 
porque q. administración se 
desentenda da fábrica, balei
rándoa de direción, obxecti
vos e médios. 

'Non vexo motivos par~ non 
realizar mobilizacións unitárias 

haber, obxectivos comuns na 
oposición á privatización e o 
de.smantelamento industrial, 
e non vexo motivos para 
non realizar mobilizacións 
unitárias nestes temas. nestes temas" 

Está presente ademáis a ame
aza do Ministro de Indústria 
de que todas as empresas pú-. 
blicas van ser privatizadas 
antes do ano 2000. Con tantos impedimentos non re
sulta fácil que AstQ.no e Imenosa saian dos números 
vermellos e· poden rematar en peche. Por iso os traba
lladores de Astano, cáseqtie sen carga de traballo, saen 
á rua, . mobilízanse e ~ortan o tránsito, os delegad0s de 
Imenosa levan semanas rnanifestándose frente á ·porta · 
da oficina do director único, e os operários de Bazán 
viven con preocupación a, presentación dun plan de 
viabilidade que pode contemplar até :t.400 baixas no 

· persoaL Claro que de todas estas protestas e triquedan
zas fala moi pouco a· prensa e os meios de comunica
c,ión oficiais ou semioficiais; que son maioria. 

Neste contexto, dramático par~ a comarca de Ferrol, na 
que os efectos da perda de emprego vanse n Ótar con se
guridade; mesmo noutras indústrias e nó.sector de serví
cios, falta unha resposta social. global e cont~dente, 
que obrigue á Xunta de Gahza a tomar partido polo país 

Todos sabemo~ que sen uni
dade resulta cáseque imposí
bel unha folga xeral, e mobi-

lizacións masivas. Cando menos neste momento. O sin
dicalismo de ámbito estatal en Galiza compre de nós 
para toma~ medidas de forzp. desta _envergadura e o sin-

~dicalismo nacionalista nec€sita deles. Estamos atados o 
uns .aos ourros, e a resolución positiva de moitos proble
mas dos traballadóres/as depende de cal sexa a nosa ac
titude. Non se pode poñer por diante o que ti me dixe
ches e eu che dixen .. _ Dlferéndas hainas, e teñen que 
coñecerse e debati.rse, pero tamén compre madurez e 

· estar á altura do momento. Por iso desde a CIG segui
mos a pular pola unidade, e a facer chamamentos a un
ha frente comun ante _determinados problemas. Pero 
mentres tant9 a Intersindict¿.l Galega non vai deixar éle 
facer acto~ e mobilizacións unha e outra vez', como até 
hoxe e cunha boa resposta dos traballa,.dores/as, asi co
mo denunciar o que coidamos que está mal feíto.+ 

MANUEL MERA é presidente da CIG 
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Déficit democrático 
na Unión Europea 

MANUEL CAO 

Unha das máis espectaculares falácias que circu~a na linguaxe po
lítica é o pretendido déficit democrático que aqueixa ás institu
cións que compoñen a Unión Europea e a esta, no seu conxunto. 
Tal vez os analistas non coñecen realmente o funcionamento da 
UE ou ben quedaron ancorados na antiga idea segundo a cal a de
mocrácia verdadeira só consiste en que o povo elixe un Parlamen
to para lexislar e a partires del sairía o poder Executivo lexitimado 
indirectamente pola vontade popular. Esta fo rma de plasmar as 
preferéncias dos cidadán é excesivamente implificad rae inope
rante para sociedades complexas e dinámicas. Actualmente as de, 
cisións democráticas non se poden adiar catro anos, pois os cám
bios son tan frenéticos que, a veces, nen é fácil eguilo . 

A Unión Europea é unha organización voluntária na que case to
do está en cu tión n tod momento. M ior gra d fl xibilida
de, aceitación de cámbi e capacidade de r rganización n n 
existe en case nengunha organización ignifi ativa de cará t r na
cional ou upranacional. Por exemplo, a uc m e da entrada 
en vigor do euro algún di cuten br e rá po (b l fi ctiva a 
sua pota en mar ha. Reino Unido, vai o tentar a Pr id ncia 
comunitária no prim iro em tr de 199 , dat nas qu e apro
bará que paí e entraran de primeiras no euro, pero o Rein Uni
do xa declarou a úa intención de non participar, polo momento. 
A Unión Europea avanza paso a paso e matéria por matéria da
cordo cunha lóxica nunca predefinida nen previ ta en detalle. 

Fixe~~!:! qué curio o: A UE vai aceitar no eu eo a paí e · qu 
até hai pouco nen exi tían, nen e pr :veía que poid en xi -
tir. Haberá que modificar ar gra de de i ión que .'clu tanto 
a unanimidade como a maiorias simple , d finindo unhas mi
noria de bloqueo que, en calqueira caso, non p idan paralizar 
a organización. No recente Tratado de Amsterdam algún Esta
dos asinaron unha maior participación das rexións nas deci
sións que lle competen. O Estado español non asinou tal pro
tocolo sendo este ente político-administrativo o que impide 
que Galiza, por exemplo, poidera sentarse na mesa onde e de
cidan asuntos de pesca do seu especial interese. A UE non te
rfa nengunha dificultade en admitir a Galiza como ente admi
nistrativo autónomo con capacidade d~cisória, senda única e 
expresamente o Govem o español quen o impide. 

'O Estado español impide que Galiza 
poida sentarse na mesa onde se 

decidan asuntos de pesca" 

A Unión ten multitl!fde de órganos diversos que afectan a dis, 
tintos temas e matérias sendo a regra de decisión diferente en 
cada caso, redefinida nunha negociación democrática e hbre e 
sometida a cantidade de controis que tamén se deseñan de xei
to negociado. A chamada burocrácia de Bruselas é, en realida
de, a penas nada se a comparamos coas enormes burocrácias 
estatais .tanto en número de funcionários per cápita como na 
capacidade cuantitativa · e cualitativa sobre decisións de gasto 
público. Sulpredentemente, desde Galíza atribuíronselle mal
dades sen conto á UE como tal,, sen decatarse de qúe os proble
mas principais derivan de que os negociadores españois tiraron 
ao cubo do lixo os intereses de Galiza desde o primeiro mo
mento. Os portavoces dos nacionalismos históricos saben per
fectamente que Bruselas é máis un aliado ca un inimigo. + 



llCONOMIA 
1 3 DE NOVEMBRO DE 1997 ANOSATERRA 

Os traballadores non confian no apoio do governo 

O futuro de Astano pendente da decisión de Bruxelas 
*P.C . . 

A Comisión de lndústria da Unión Europea decide, a saida deste · 
xomal, se Astano pode continuar construindo buques ou platafor
mas móbiles ou se se renova a proibición imposta polos organis
mos comunitários e que rematou o pasado mes de Abril. Nas últi
mas semanas os traballadores do estaleiro ferrolán veñen protago
nizando mobilizacións, a última e máis numerosa o pasado venres 
7 de Novembro, e permanecerán pechados no concello á espera 
de que se faga pública a decisión que adopte Bruxelas. Mália ase.. 
gurar o Director Xeral de lndústria que o governo non permitirá 
que se impoña unha no'la proibición, os representantes dos traba
lladores non confian en que o PP defenda o futuro do estaleiro. 

Tras da reunión da Comisión de 
lndústria da Unión Europea co
ñeceranse as novas condicións 
de producción que se lle imporán 
a Astano. Até o pasado 1 de 
Abril deste mesmo ano, sobre o 
estaleiro ferrolán pesaba a proi
bición de construir barcos e xa 
daquela coñecíase a intención 
de prorrogar esta proibición en
gadindo ademais a de que cons
truira plataformas móbiles, activi
dade na que se centra a sua car
ga de traballo. A Comisión de ln
dústria debia ter decidido sobre o 
futuro do estaleiro o pasado 24 

de abril pero daquela, o governo 
do estado español conseguira 
pospór até despois das eleicións 
autonómicas as novas medidas 
que se lle imporian ao estaleiro. , 

O pasado martes 11 de N9vem
bro, tras várias semanas -de mo
bilizacións , representantes dos 
traballadores conseguiron entre
vistarse co Director Xeral de ln
d ú stri a para tentar acadar un 
compromiso por parte do Minis
tério e que este defendera o futu
ro industrial do estaleiro en lugar 
aceitar a limitación da sua pro-

ducción. Xurxo Cordero, repre
sentante da CIG no Comité de 
Empresa asegura que desde a 
administración "nen se confirmou 
nen se desmentiu que se fora a 
defender o futuro de Astano". Pa
la contra, Cordero confirma que 
se tratou únicamente dunha "de
claración de princípios dicindo 
que non permitirian que se impu
xera unha nova proibición". 

Os traballadores demandan,- co
as suas mobilizacións, que non 
se manteña o impedimento de 
construir barcos e ademais que 
non extenda esta limitación -ás 
plataformas móbiles, xa que con 
esta decisión se provocaria o 
peche definitivo das instalacións 
ferrolás. Ao tempo demandan 
carga de traballo imediata e que 
se lle concedan a Astano as. 
mesmas primas á construción 
que estaban recebendo outros 
estalefros europeos. 

O Director Xeral de lndústria xa 
comunicou aos representantes 
dos traballadores que ."non só 

O préstamo de 250 millóns de pesetas manteria 120 pastos de traballo 

A Xunta denega o aval á Onza de Ouro 
* P.C. 

A Xunta de Galiza ven de dene
gar un aval de 250 millóns de 
pesetas á conserveira A Onza 
de Duro, necesários para pór en 
marc.,ha un plano de viabilidade e 
manter os 120 postes de traballo 
directos que dela dependen. A 
conserveira decretou a ·suspen
sión de pagos por falta de liqui
dez hai dous anos e desde 
aquela límitase a realizar labores 
de limpeza de peixe para outras 
empresas do sector. As traballa
doras están preparando un pro
grama de mobilizacións para 
presionar á Xunta e que esta ac
ceda a apoiar a continuid.ade da 
conserveira. Un grupo basco po
deria converterse en sócio e fa
cer a inxección de capital nece
sário para manter a capacidade 
productiva da empresa. 

Desde que a conserveira A On-

za de Duro decretou, hai dous 
anos, suspensión de pagos por 
falta de liquidez, víuse abrigada 
a reconducir a actividade em
presarial pasando a ser subsi
diária de outras empresas do 
sector para as que realiza labo
res de limpeza de peixe. Pero 
esta actividade dificulta, ainda 
máis a· s~a continuidade, ao nori 
poder fronte aos pedidos de 
conservas dos clientes. 

Por iso, para .recuperar a produ
ción O.e conservas, qesde a em
presa elabórase un pléfno de 
viabilidade que asegure a sua 
supervivéncia. Pero,, para pór en 
marcha este plano e contar con 
liquidez, solicita un aval de 250 
'millóns de pesetas do IGAPE 
que é denegado. -

Reunión con Palmou 

Desde o Comité de Empresa, 

formado maioritaritariamente 
pola CIG e con representación 
de UGT óptase por iniciar con
versas coa Xunta para exixir 
"que se dea o aval como única 
saida para a empresa", segun
do explica o representante da 
central nacionalista, Ramiro 
Oubiña. Nunha reunión cele
brada a pasada semana. con 
Xesús Palmou chegouse ao 
compromiso de criar unha me
sa estábel de· negociación ha 
que estarian representadas ·as 
consellarias de Economia, Jn- . 
dústria e Relacióñs Laborais 
xunto cos representarites ·da 
empresa e das traballadoras. A 
primeira reunión da mesa teria 
que .terse celebrado a princí
pios de Novembro pero ainda 
non foi convocada desde a ad
ministración. A CIG ·denúncia 
que coa tardanza da reunión 
dificúltase a situación económi
ca da conserveira ao c.ontinuar 

son contrários a solicitar áxudas 
senón que mesmo pedirán que 
se retiren as que están recebindo 
o resto dos estaleir.os europeos", 
explica Cordero .. Con estes va
gos compromisos, o represen
tante nacionalista considera que 
o Ministério de lndústria aceitou 
a reunión cos traballadores uni-

-camente para "cubrir o expedien
te, salvar o trámite e poder ·dicir 
que recebira aos sindicatos". 

Os responsábeis sindicais·esta
rán pendentes da decisión que 
adopte a Comisrón e da actitude 

·que manteña o governo do PP, 
desconfiando que denfondan- re
almente a capacidade productiva 
de Astano. Entrementres perma
necerán, desde o mércores 12 
de Novembro, pechados no con
cello de Ferrol até que se coñeza 
a resolución acadada. Ao tempo " 
preparan xa un calendário de no
vas mobilizacións, porqúe do 
que pase con Astano dependen 
non só os traballadores senón to
das as empresas auxiliáres e o 
próprio futuro da comarc~.' • 

perdendo clientes polo desa
bastecimento do seu mercado. 

Diante desta situación os tra- · 
bailador-es están preparando 
un programa de mobilizacións
para presionar á Xunta e que 
esta "tome en sério o proceso", 
indica Oubiña. Ao tempo, os 
representantes da empresa e 
das traballadoras comezaron a 
buscar nóvos sócios que pui
deran facer unha inxección de 
capital que revitalice a activida
de. De feito están· en conver
sas cun grupo basco que estu
da a posibilidade de investir na 
Onza de Duro e pór de novo 
en marcha o proceso producti
vo, ainda que se descoñece to
davia a decisión definitiva. A 
conserveira conta con 120 tra
bal lado res dos que máis do 
90% son mulleres e xa ten con
traida unha débeda cGn eles de 
entre 7 a 9 meses.• · 
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.A alta tecnoloxia 
sanitária será privatizada 

O plano estratéxico do lnsafud 
para o ano 98 prevé a criación 
de sociedades médicas, mes
mo baixo o tipo de cooperati
vas, na atención primária. Se
guriá asi ~ experiéncia catala-. 
na onde xa están en marcha 
24 centros de saude non ven
cel lados ao Instituto Catalán · 
de Saude. Segundo a CIG es
te proxecto representa a 
privatización dunha área bási
ca da sanidad~. 

A central nacionalista critica 
tamén a inminente convocató- -
ria, por parte do Mínistério, de . 
eontratos-marco para o 
desenrolo de concertos con 
centros privados para médios 
diagnósticos e terapéuticos, 
como é o caso de mamogra-
· fias, resonáncias magnéticas, 
litotrícias, radroterápia, TAC 
ou reabilitación. • 

O concello dé Vigo 
non ten médios para 
limpar o alcantarillado 

Vigo só ten un camión para 
limpar o alcantarillado, que 
ademais debe compartir es
ta responsabilidade coa 
sua función prioritária que 
é a de limpeza e vaciado de 
fosas asépticas. A CIG ven 
de criticar esta falta de per
soal e médios que provoca 
a reiteración de - , 
inundacións en numerosos 
pontos da cidade. + 

Non haberá via rápida 
entre Santiago e Lugo, 
nen entre Lugo e Ourense 

Pedro Sánchez Tamayo, xefe 
da Demarcáción de Estradas 
de Galiza, recoñeceu que as 
vias rápidas entre Santiago e 
Lugo e entre Lug.o e Ourense 
non teñen ainda o proxecto 
iniciado. Sánchez Tamayo 
afirmou tamén que a comuni
cación entre capitais non é 
prioritária, ainda que figurará 
no Segundo Plano de 
Estradas. 

O máximo responsábel do mi
nistério de Fomento en Galiza 
sinalou tamén que o governo 
non-abrirá o tunel da 
Paradanta, na autovia Rías 
Baixas, nun só carril, polo que 
a sua posta en fl'.larcha debe
rá esperar pala apertura total. 
A falta do túnel citado está a 
bloquear na actúalidade as 
posibilidades de rendemento 
da mencionada autovia. • 



- SOCIEDADE. 
N2 804 - ANO XX ANOSATERRA 

Como se desmantela ~nha equipa fichando grandes xogadores 

O Deportivo, exemplo_de conxun~ dis)(Ull~~ --
-* PUCHEIRO 

Sorprel\_de ollar ao Deportivo 
atundido na poza clasificató
ria arrentes d_o aliv!adoiro que 
conduce á Segunda división. 
A equipa confecionárase pa
ra gañar a Liga e mesmo ca
m i í1 ar por moHos ·estádios 
de Europa. O seu caso non é 
·único. O Valéncia e o Seviffa 
son outros exemplos contun
dentes nas últimas t~mpadas 
de como as grandes fichaxes 
poden destruir unha equipa. 
Celta, Compostela e Mallor
ca convírtense na an'títeses. 

Unha equipa de futbol non pode 
ser un conxunto disxunto senón 
un conxunto ordenado de perto 
de 30 elementos. Esta é a base. 
futbolística primeira. Cando se 

· racha esta norma, por múltiples 
causas, os resultados·deportivos 
caen esnaquizados porque o xo
go móvese enturugullad~, tanto 
no plano táctico como no aními
co, por falta de coexión entre os 
elementos. Vincallo que consti
tuie verdadeiramente a equipa. -

Moitos dirixentes das socieda
des anónimas deportivas tentan 
facer grandes equipas fichando 
a elementos futbol'isticamente 
senlleiros. As novas incorpora
cións, importantes no plano indi
vidual, rachan a estrutura inter
na producindo un desmantela
mento da unicidade colectiva, 
mudando a característica do 
conxunto até pasalo a outra ca
tegoria. 

Nas duas últimas tempadas, no 
Deportivo produciuse non só o 
esnaquizamento da base· futbo
lística, senóh do ideário colecti
vo que ten que ·estar presente 

·en calquer .grupo para funcionar 
máis ou menos coordenada
mente. A enxurrada de brasilei
ros, franceses e portugueses, 
rachou a armazón anterior, de
rrubando os baselares referen
tes da equipa ou relegándoos a 
funcións de esporas que impi
den que s~ pine o carro da iden-·· 

_ lificación, que escorrega a cea
cu e sen forra pala castaña da 
mundialización, emborcallando 
a presidente e directiva. 

A morriña sustituie 
ao espíritu colectivo 

As incorporacions de Bebeto e · 
Mauro Silva, fixéronse na base 
dunha estrutura preexistente, 
ocupando lugar destacado na 
engranaxe, máis formal']do parJe 
del. Persoas como López Re
carte ou Cláudio que xoga!Jan 
pouco, tiñan un papel funda
mental na equipa. As incorpora
cións destes dou.s últimos anos 
esfaragullaron totalmente o gru
po e sesapareceu a estrutura 
xerárquica dentro do vestiário. 
Fran foi apartado da capitania, 
os novas xogadores deportivis
tas da can.teira nunca puderon 

· integrarse, os agrupamentos 
dentro do conxunto daban lugar 
a subconxuntos e a eñfronta
mentos internos. Mauro Silva, 
novo capitán, non era quen de 
pór arde interna fo.ra do campo. 
Manjarín quere marchar, tamén 
Nuno e Helder. Paco estaba 
descontento, Nando síAtese re
legado polos extranxeiros, 
Luigáo ten r:norriña. Dajminha 

' . 
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teima en destacar individual
mente e pretende que toda a 
equipa xire ao seu arredor. Do
nato vese desautorizado e non 
pode cumprir a_sua función apa- 
cjguadora. Madar estaba apar
tado da equipa ... 

o ano pasado xa se podían ollar 
moitos destes movimentos de
sordenados. A coesión, que non 
tora quen de implantar Toshack, 
apareceu como algo posíbel con 
Silva, baseada sobre todo en re
sultad os máis prometedores. 
Uns resultados que corrían un 
veo sobre un xogo mediocre ao 
que Rivaldo lle poñia unha efi
cácia (40% dos goles, 30% das 
asisténcias) e Djukic a orde ne
cesária que soldaba un espírito 
difuso. A marcha de Rivaldo 
trouxo non só a desconfianza, 

Hai que f alar en 
castelán 
nas clases 
de Xinecoloxia 
da universidade 
de Santiago 

A atitude de alunos e profesores 
de cara á convivéncia nas aulas 

. de galego e castelán foise tor
nando na toleráncia p9r ambos 
lados: a mocedade é cada vez 

senón que evidenciou un xogo 
sen estrutura, reflexo da sauda
de que sinten alguns xogadores 
e da falta de espíritu de equipa 
no que, quen o diria, está a des
tacar Paco Jemer, produto fut
bolístico dos chamados raciais, 
mentres Helder acapara fallos 
que son goles decisivos nos 
partidos. Por fallar até fallan os 
penaltis. 

O clima do Deportivo, non pode 
ser d_outro xeito, ten moito que 
ver co que vive a cidade. O de
rrumbamento de Deportivo vai 
moi parella ao esborrallamento 
do vertedoiro de Bens, deixando 
ao descuberto todas as misérias 
da Coruña que foran arromban
do no recanto pestilente rente a 
un mar que rosmaba e ninguén 
queri? escoitar. A cidadania dei-

máis receptiva ao galega, segun
do os inquéritos, e o profesora
do, que utiliza o galega nunha 
porcentaxe pequena que varia 
depen_dendo do Ensino básico, 
medio ou universitário, acéptao 
ainda que nen o fale nen o pro
mocione. De .... calquer xeito, per
durán atitudes· intolerantes co
mo a dun profesor de Xinecolo
xia da Faculdade de Mediciña 
de Santiago, recoñecido e pre
mia'do en várias ocasións na sua · 
especialidade, cunha aluna sua, 
quen prefire non identificarse, 
uns días despois das eleidóns 
autonómicas do 19 de Outubro. 

Durante a clase desa xomada, a 
aluna fotmuloulle unha dúbida 
ao profesór qu~ este 

1
respostou 'de 

mal xeito sinalándolle se non ' 
entendía o castelán. Ao afirmar 
ela que si o eptendia,_ que o que 
non entendía era un concepto 
·en concreto, el replicou que de
bería falar é:astelán tendo en 
conta que el así o facia e que po
dia haber alunas na aula que 
non a entenderan. Referiuse a 
ela cómo "esa señorita, si es que 

xou de creer, ante aquel espec
táculo, nese grande imaxinário 
coruñesista que lle vendia Paco 
Vázquez. A derrota do alcalde 
coruñés nas últimas eleicións 
autonómicas é un exemplo desa 
desilusión. Equipa e cidadania 
trasmítense as suas dúbidas e 
os seus temores e só os siarei
ros xuvenis teiman , por necesi
dade vital , en seguir crendo nun 
futuro glorioso. Un futuro que 
Lendoiro quere ampliar a toda a 
cidade a golpe de talonário, sen 
decatarse que se olla claramen
te a falta dunha idea comun, 
dun espíritu próprio. Arsénio era 
quen conectaba á equipa coa ci
dadania. Con el semella que se 
foi o espíritu deportivista e ta
mén as posibilidades de Lendoi
ro de ser alcalde. O diñeiro non 
o é todo.+ 

lo es" e con outras afirmacións 
que fixeron que a estudante se 
puxera moi nervosa e saira da 
clase. Outros compañeiros res
paldaron a sua protesta e ade
mais de acompañala fóra da aula 
~ebatiron as opinións do profe
sor. Ao que el respostou "isto é 
normal despois dunha eleicións, 
é a resaca". 

Nas mans do decano da faculda
de está abridle expediente a este 
profesor despois de que a rapaza 
comunicara aos feítos ao reitor, 
ao Valedor dos Estudantes e ao 
próprio decano. Desde o deca-

~ nato calificaron o incidente de 
inadmisíbel pero tamén asegura
ron que o docente apresentarase 
arrepentido pola sua actuación. 
Segundo o alunado, este profe
sor non só é" galega senón que 
fala en galega normalmente fóra 
do horário de clases. A aluna 
afectada espera que se tome al
gunha tnedida contra a atitude 
do catedrático de Xinecoloxia 
para que non exista unha discri
minación á hora da avaliación 
por razóns lingüísticas. • 
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Arquivan a denúncia 
, contra dous deridos nun 

xuízo por insubmisión 
A xuíz do xulgado de 
instrucción número 4 de Vigo 
arquivou a denúncia contra Ga
briel Sánchez Pibe e Francisco 
Manrique por desobediéncia e 
resisténcia policial. O primeiro 
foi xulgado en Vigo o 30 de 
Maio por insubmisión. Ao rema
tar a sesión, produciuse unha 
carga policial fóra do xulgado 
na que resultaron feridas várias 
persoas e detidos Sánchez e 
Manrique, quen tamén é insub
miso. O informe do fiscal xa si
nalaba que en nengun momen
to as persoas concentradas fóra 
do xulgado tiñan intención de 
alterar o orde público. Ambos 
amósanse satisfeitos de que se 
arquive a denúncia pero solici
tan que prosigan as dilixéncias 
en canto ás responsabilidades 
de que houbera cinco feridos na 
carga+ 

Protesta das deputadas 
polo sexismo de Fraga 

A alusión ao escote da socia
lista Clementina Diez que fi
xo Manuel Fraga provocou a 
reacción das deputadas do 
PSOE, IU, CIU e EA no Con
greso, que acadaron o apoio 
de todas as torzas políticas 
representadas no Congreso 
agás o PP. Todas xuntas ma
nifestaron o Martes 11 que as 
declaracións do presidente 
da Xunta superan o 
admisíbel e que a sua lingua
xe afondaba na violéncia 
contra a muller. Pediron am
paro ao presidente da Cáma
ra, Federico Trillo, para que 
translade unha declaración 
de rexeitamento das declara
cións a Fraga. Alnda que se 
informou ás r~presentantes 
do PP, estas non qulxeron 
unirse á protesta e tanto Ma
ria Xesus Salnz como Isabel 
Tocino minimizaron as pala
bras do presidente da 
Xunta.t · 

Celebrouse a Feira 
de Outono en Allariz 

Celebrouse na fin de semana 
do 8 e o 9 de Outubro a Feira 
do Outono de Allariz, grande 
parte da cal reside na exibición 
e degostación de produtos co
mo setas, mel, naces, pan, 
castañas e viña. Os restauran
tes da vila nestés dias 
aterecen pratos típicos e con
taron coa presénciá de exper
tos na gastronomía a base de 
castañas ou setas. Pero ade
mais de ir comer, os visitantes 

- puideron ver exposicións 
como a de producción 
bibliográfica da sección de 

. Ciéncias Agrarias do Semina
rio de Estudos Galegas ou a 
demonstración dos apicultores. 
e o traballo coas abellas. + 
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Arzalluz acusa ao Ministério do. Interior de filtrala para 'dinamitala~ 
. I • 

A proposta de pacificación 
de Elkarri cria ·cedas espectativas de paz 
-0- B. LAXE r 

A proposta de pacificación 
elaborada por Elkarri está a 
criar certas espectativas de 
paz en Euskadi, estando pen
dentes de cales van ser os no.
vos acontecimentos. De mo
mento, en todos os partidos, 
incluidos PP e PSOE, houbo 
xuristas que a recibiron con 
interese. Pero Arzallus denún
cia que Mayor Oreja filtrou a 
proposta para "dinamitala". 

O tempo non é un elemento se
cundário para lanzar á socieda
de unha proposta novidosa. O 
clima social influe decisivamen
te para que unha nova idea polí
tica sexa aceitada pola cidada
nia. A proposta elaborada por 
Elkarri para que Euskadi consi
ga maiores cuotas de autogo
verno sen recoñecérselle expre
samente o dereito de autodeter
minación, agardaba a que fose 
discutida internamente polos 
partidos e, logo de conseguir un 
certo consenso, ser apresenta
da como parte dunhas nego
ciacións xa avanzadas. 

Unha semana despois de que o 
voceiro do movimento para a 
pacificación de Euskadi, Jonan 
Fernández, entrégase o docu
mento definitivo en Madrid a 
PSOE e PP, a axéncia Vasco 
Press filtraba a notícia. Dase a 
circunstáncia de que Cayetano 
González, xefe de prensa do Mi
n istério do Interior, foi traballa
dor desta axéncia de notícias. 

Xabier Arzallus acusou a Mayor 
Oreja de filtrar a proposta para 
"dinamitala". O presidente do 
PNV afirmou que a proposta de 
Elkarri debíase de "discutir confi
dencialmente dentro dos partidos 
polfticos, pois estos documentos, 
ao facelos públicos, estráganse". 

E así parece ser. Nun primeiro 
momento persoalidades de to
dos os partidos políticos, como 
Ernest Uuch do PSOE ou Erigu
ren do PP, consideraron como 
positiva a proposta. Tamén HB 
a acolleu nun primeiro momento · 
de xeito positivo, ainda que logo 
considerarse que se trata de 
"vender a mesma moto cunha 
capa de pintura distinta". Pero 
lñigo lruin, o mellar legalista co 
que canta o MLNV, ollou aspec
tos positivos na proposta. PNV 
e EA foron os partidos que 
apoiaron con máis firmeza esta 
via legal de pacificación. 

Aprofundar 
no desenvolvimento 
constituciona 1 

A proposta da organización pa
cifista procura aprofundar no de
senvolvimento constitucional 
através da Disposición Adicional 
Primeira da Constitución que 
"ampara e respeita os dereitos 
históricos dos territórios forais". 
Esta via, que Herrero de Miñón 
(ponente constitucional pola 
UCD) ven manexando desde 
hai tempo, permitiría a unifica
ción do País Basco e Nafarroa e 
unhas cuotas de maior autogo-

verno· para estes territórios fo
rais , sobardando o Estatuto, sen 
ter que recorrer á autodetermi
nación, por non contemplarse 
esta na vixente Constitución. 

Esta fórmula serviría para esta
belecer unha negociación con 
ETA . Negociación que, tanto 
desde o PNV como desde EA, 
como tamén desde a lgrexa Ca
tólica, afirman que non ten que 
ser imprescindíbel que ET A de
poña as armas con anteriorida
de ao seu comezo. 

Herrero de Miñón, un dos princi
pais constitucionalistas espa
ñois, sostén publicamente o 
tantas veces afirmado polo na
cionalismo galega: o Estadó das 
Autonomías instáruase para reT 

coñecer as especificidades das 
nacionalidades históricas; des
pois do 23-F, coa LOAPA, a 
Constitución quedou desvirtuada 
ao impoñerse o café para todos. 

~.Nun artigo publicado en El País 
o 11 de Novembro, Herrero.cali
fica como moi positiva a propos
ta de Elkarri de "propugnar a ac
tualización dos dereitos hitóricos 
no marco da própria Constitu.
ción ( ... ) coma unha vía diferen
te para chegar a un arranxo". 
Herrero afirma que a Constitu
ción debe de servir para o ex
preso recoñecimento, incluidas 
as institucións do Estado, do fei
to politice diferencial ·basco; o 
engarce de todas as forzas .Polí
ticas de Euskadi no Estado atra
vés .do que uns éonsiderar~n· 

M. VE!GA 

parte da Constitución e outros · 
da sua constitución particular; e, 
por último,~ a _remisión do_ futuro
de Euskadi á vontade, democrá
ticamente expresm;ra,, dos p·ró.-. 
prios bascas": He-rrero tartién 
afirma que se ·se trata de c.:l~ca- · 
lificar esta proposta de Elkarri ~ 
alcumándoa de:,"artificiosidade", · 
hai que recoñer que "a ~rtjficiali
dade é·unha cualidade inerente 
á cultura en xeneral e ao dereito 
en particular": -

Diversas fontes nacionalistas de 
Euskadi coinciden en afirmar que 
esta proposta non se pode cali- · 
ficar por si· soia de maravillosa, 
boa ou mala, senón que '~erá utj
lidade na medida de que existan 
novas posturas". Novas posturas 
que, desde o PNV se afirma que 
deberían de aflorar en HB. Da 
opción dos abertzales dependerá 
que a proposta de Elkarrl teña oú 
non un reflexó práctico. 
O dirixente do PNV Joseba Egi
bar considera que HB pode en
trar "nuna etapa de di~tancia
mento d_e ETA na que ca.da or
ganización fará a suá. ·própria 
política". Esta nova política es-

- taría en función da senténcia 
que dicte a Audiéncia Nacional. 
Desde distintos médios na
cionalistas considérase que es
ta etapa xa comezou ao enfocar 
a defensa dos 23 membros da 
Mesa Nacional "dun xeito lega-
1 i sta, apeland,o aos resortes 
.constitucionais españois". Hai 
quen apoia o argumento sobre 
o "comezo de cámbio" en HB, 
poñendo de manifesto como 
amainaron as protestas na rua 
e os ataques aos locais dos di
ferentes partidos. 

Pero aquí abrese outra discusión: 
estes cámbios non serán unica-· 
mente coxunturais? Hai quen afir
ma que, ainda asi, moitos dos 
cámbios que se realizan coxuntu
ralmente convértense logo en es
truturais. Desde PNV, EA, ELA e 
Elkarri até a mesma ·1grexa ~asca 
tentan que sexa así. Ap_olííiqa_ de 
Mayor Oreja, .a :qu~n Ue)Jreocupa 
máis un nacionalismo maioritário 
un4dp en EtJskasfi qu~-- ET A, vai · 
pon'fivtr.~.~íeirds-."+ · i~_ _ ,. 
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Fraga e o garrot~ vil -:· 

No verán de 1963 dous mozos anarquistas, Fran
cisco Granados e Joaquín Delgado, foron executi
dos no garrote vil, un sistema que non provoca a 
morte inmediata: a agonía adoi
ta a prologarse dez ou vinte mi
nutos. Granados e Delgado fo
ron acusados de colocar un ha _ 
bomba na Direción Xeral de 
Seguridade, sita na Porta do Sol 
de Madrid, que causou trinta fe, 
ridos. En dazasete dias a policfa 
derivo aos dous mozos, tortu
rounos, xulgounos e executou
nos ao mencer. En Marzo de . 
1994 Antonio Martín e Sergio 

a inocéncia dos dóus executados -en 1963. Era asi 
pública, por fin, 29 anos despois, tmha .verdacle que 
só se encargaran de difundir até daquela o moví-

. Hemández recoñecian, de cos
tas e encarapuchados, a sua au
toría do _atentado, certificando Francisco Gra~ados e Joaquín Delgado. 

mento anarquista e ~s opositores 
ao réxime. Un dos responsábeis 
da inxusta pena, como membto 
do consello de rniñistros, foi Ma
nuel Fraga lribarne, á saíón res
ponsábe l da carteira-de Informa
ción e T ud-smo. Para o docu, 
mental que lle adicou TVE opa, 
sado 8 de Novembro, Fraga non 
quixo falar. Si interviu en cám- · 
bio un membro da policía fran
quista, quen dom: "Tíñase a idea 
de que se se roa.taba o ·embrión 
gar(lntiase para moito tempo a 
seguridad e, e asi foi". + 
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Máis de trinta mortos 
pola riáda 
en Badaxoz e P~rtugal 

Na madrugada do Xo~es 6 ao 
Venres 7 de Novembro máis 
de vinte persoas perderon a 

· vida na comunidade de Extre
m.adura, especialmente en Ba
daxoz e Valverde de Leganés, 
a causa da riada producida 
pola cboiv~. D~sbordárons~ 
regatos acanalados artificial
mente e desbordaron bairros 
.er:iteiros_de casas, de pranta 
bai~a. En i:'otugal, morr~r.on 
1.0 persoas na zona.do Algar
ve. Tanto en. Extremadura co- · 
mo ·en Portugai requeriron _ 
axud~ en produtos de primeir.a 
aecesidade e seguen 
traballando para recuperar as 
vivencias e atapar aos 
posíbeis desaparecidos.• 

ó Governo financiará 
a·sanidade reducindo os 
medicamentos gratuitos 

O Governo prevé cobrir par
te do financiamento sanitá
rio adicional de 165.000 mi
llóns que precisa para tapar 
o burato na sanidade, por 
medio do aumento dos im
posfos especiais do tabaco 
e do alcool e a reduccJón da 
lista de fármacos gratuítos. 
A presión dos nacionalistas 
cataláns provocou que o 
PP non siga adiante coa sua 
teima de que os pensionis
tas paguen parte dos medi
camentos, pero a través do 
medicamentazo o governo 

_ poderia ingrasar ate 60.000 
millóns. Foi o Governo · 
socialista o que en -1994 
aprobou esta medida que 
implica que unha parte dos 
fármacos gratuítos pasen a 
ser-cQsteados polo 
usuário.+ 

Todos os partidos 
rexeitan a reforma 
das Humanidades do ·pp 

- A ministra de Educación . 
Esperanza Aguirre expuxo 
Martes 11 no Congreso dos 
Deputados as liñas mestras 
do proxectQ- de r~f9rm~ $? 
Humanidad~s. Iodos os gru- , .. 
pos parlamentarios, non sen- · 
~o. o PP; rJlOstráronse contrá-~. 
dos .a proposta~Durante o de
bate,. ó .Oeputac,10, da formación 
nacionalista e autor da 

· petici,óñ de· comparecfmda,· . 
FranCisco Rodríguez~ sinalou ' 
que co texto. do decré,to o Go
verno central demostra a sua 

• hostilidade ao carácter 
pluricultural do Estado 
·español. Asemade denunciou 
que grande parte .dos expertos 
que colaboraron na sua elabo
ración caracterízanse por sos
ter .publicamente posicións 
ideolóxicas antinacionalistas. 
Para o BNG con este decreto 
-o Governo central invade 
competéncias atribuídas ás 
comunidades históricas e trata 
de "paralisar a aportación de 
novos dados e investigacións 
que contribuan nunha divulga
ción da história máis riguriosa 
e verdadefra e boicotear un 
curriculo próprio e apropriado 
ás diferentes realidades 
nacionais que compoñen o 
Estado español".• 

'1 
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NUÑHA_ INICIATIVA PROMOVIDA POLA CIG E COORDENADA cos ·srNDI
CA TOS ARXENTINO~ E INSTITUCIÓNS GALEGAS COMO O CONCELLO DE 
FERROL, COMEZARON ~N DIAS PASADOS NA ARXENTINA E VIRÁN AGO-

RA A PERCORRER --rnSTINT AS CIDADES GALEGAS DANDO A COÑECER A 
EPOPEIA-QUE .PROTAGONIZÓU NO MOVIMENTO OBREIRO LAiINOAMERI
CAN_O QO PRIME_IRO CUARTO OESTE SÉCULO O GALEGO ANTÓNIO SOTO. 

O SINDICALISTA GALEGÓ ANTÓNIO SOTO HOMENAXEADO 
AOS 75 ANOS DAS FOLGAS DA -PATAGÓNIA 

' ~ - . 

AGUANTE, SOTO 
Osv ALDO BAYER 

Voar case sen etapas desde Badenweiler, 
Alemaña, a El Calafate, no sul patagónico, 
non -é cousa comun. Máis ainda ºcando o 
motivo da viaxe é algo que só. pode ser de 
reali~mo máxico: un acto diante da tumba 
masiva dos obreiros ru
rais fusilados no -1921 
polo Exército Arxenti
no, na estáncia La 
Anita. Sae dun ·hospi
tal no septentrión eu
ropeu para encherse de 
emoción e unha íntima 
ledícia nun acto d'e 

-lembranza·---0 primei
ro en 7 5 anos dunha 
das piores inxustizas -
cometidas pola socie
dade arxentina, inxus
tiza agravada pola co
·bardia que significa a 
falla de memória- é 
atopar a mediciña. axei
tada para seguirmos 
adiante. 

de. Agora, non eramos só un pequeno gru
po de nostalxiosos buscadorés da memória 
dos probes, -senón q!Je ali estaban connosco 
xa o~ representantes de institucións que 
deixaran pasar moitos anos de desmemória 

pero que, por fin, vi
ñan recoñecer que a 
Hístória estaba cha
mando á porta da casa 
pechada -para anunciar 
a Verdade. 

Ali, en La Anita, xo~ 
gara António Soto a 
sua derradeira carta li
be rtár i a: dixéralles 
nesta asamblea aos 
pións cansos de andar 
que debiarr seguir a 
loita, non abandoar; 
non se render <liante 
dos verdugos do má~, 
ser. Pero perdeu. Puido 
máís o cansáncio e a 
confianza· de que no_n 
se lle ia facer ren polo 
feíto de ter querido beO serán patagónico es, 

taba a pleno sol. O 
vento de séculas tiña 
parado por. completo. 
A paisaxe foi máis que 

Carta:z: comemorativo dos actos cele_brados na í:rar forte nunha terra 
Arxenti~a pola CTA e a CIG. na que o tehuelche e o 

nunca o protagonista .· 
fundamental. Trinta anos atrás, cando che
guei aqui detrás da investigación do crime 
absurdo, tíñame parado fronte ao lugar das 
tumbas anónimas e intitulado as miñas no
tas "Marte no paradiso". Os pións rurais 
morreron aqui arrodeados dun panorama 
extremadmente fermoso e sábio, mentres 
homes uniformados lles tiraban a vida 
apretando gatillos, o seu único argumento. 
Mais agora xa non están só coma no '68, 
con apenas un lápis e ün anotador e-paixón 
por saber a verdade. Non. Agora, neste 
Novembro, trinta anos despois, _estaban ali 
funcionários- oficiais, sindicalistas de aqu( e 
da Europa. E princípalm~rl.te, o máis im
portante: docentes e estudantes. 

Hai cen anos naceu Antonio Soto, o liber
tário galega que, xunto a arxentinos, chile
nos, aletnáns, polacos, iugoslavos, asturia
nos- e orientais do Uruguai e doutras .. latitu
des, atrevéranse a apresentar un prego de 

- . condicións para vivir coa mínima dignida-

guanaco_foran teimu
damente reemprazados 
a ferro de pistola pola 

lá e a libra esterlina. O galego Soto non 
aceita _a résolución da asamblea obreira e 
réndese. E di a sua derracI-eira frase na folga 
épica e incríbel desas soedpdes: "Eu non 
SOi) came para lle botar aos cans; se é para 
pelexar, quédome, pero os compañeiros · 
non queren pelexar". E monta a cabalo cos 
seus máis fideis para cruzar a corda dos An, 
des. Non se -confundirá o galego, case un 
rapaz. En La Anita entrarán as tropas e asa
ñaranse cos rendidos. Máuser, bala e o ca
var a própria turr'iba é o final dos obreiros. 
Para arxentinos e europeus, o pelotón for
mal; pará os chilotes "abonda o tiro na calu
ga, para non malbaratar tanta bala. 

-A Soto agárdao en Chile a persecución po, 
· licial á que responderá co traballo honesto 
e a existéncia dedicada á vida comunitária. 

- A sua conducta humana será u.n méntis a 
todas as parrafadas dos oportunistas, aos es
cribas militares e oficiais e ao siléncio cul
poso dos radicais. ' 

-ARRANCA O POSFRAGUl.S.MO 
. ~ . ~ -

As eleccións do 19-0 consagran en_tre nós a marxináción do discurso español. 
As alarmas que suscitaron os resultados .entre as forzas políticas do Estado 

_reafirman esa tese. Hai' no electorado un sentimento de pertenencia a un pafs 
diferenciado. É o que abre novas espectativas. no tempo do posfraguismo que 
os analistas dan xa por activado. 

• Informe: Ramón Máiz, X.M. Rivera, Niev~s lagares, Alfredo Castro e Isabel Diz 

• Escriben: José. Luís Meilán, Xusto G: Beramendi, Xaquín A. Corbacho 
Xerardo Conde Roa,, Xosé Luís _Barreiro, ~oán lópez Facal 

· • Análise: As querencias políticas da Prensa galega 

• Entrevista: f M l ll O P f R fZ TO U A 1 Ñ O 
·ri~~~je ~re;_ " [ __ ---~~-.-
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Este xoves último, António .Soto volveu 
cruzar a co-rdilleira para estar na lembranza 
ali cos que viñemos de moi lonxe e moi 
perta a dicer nestas tambas masivas que 
Soto fora un xeneroso loitador pola solida
riedade dos explotados. Nada máis que iso. 
Estahamos todos, representante de todos 
os sectores do povo, menos os estancieiro 
e a lgr~xa. 

O alcalde do Ferol, Galiza, viaxara para 
amosar o seu orgullo de que un humilde fi
llo do seu povo marcase pauta de ética no 
extremo sur do mundo. E traballadores ga
legas estiveron ali, en La Anita, para nos 
falar co mesmo acento coque Soto lle fala
ba ás pionadas. E, connosco, e o sol e a pai-· 
saxe, Isabel Soto, a 'filla idéntica a seu pai, 
coas bágoas da ledícia. Que diferente a filla 
dun loitador do pavo aos fillos de afusilado
res, torturadores ou beneficiários corruptos 
do poder que deberán 

nen linguaxes pacatas. Mentres Alfonsin 
-nun documental do cineasta galega Xan 
Leira sobre António Soto- tenta explicar 
o inexplicábel con voltas, quizais e "Non 
me con ta" a matanza de breir durant o 
govemo radical de Yrigoyen, o alumn s 
secundário patagónico din clarament 
no eu traball qu un crim un crime 
e que os podere foron re p n ábei en dú
bida nengunha da matanza. Di no c n t da 
a voz, como e t alumn do Colexio 
lesiano de terceiro ano, A, B e C. " oto 
non morreu, gue viv n qu 1 itan p r 
defender a liberdade o direito d br i
ros". Ou a reflexión dos alumn de quinto 
ano do Comercial, ección 11, de Río Ga
llegos: "Hox.endia os mozo perguntámo
nos, por que tanta equivocación do no o 
governantes? Son tan fríos de alma que 
non teñen consideración coa xente que so
fre? A no a ira nace do direito a reclamar o 

que nos pertence e pa
agachar por sécuJos o 
parentesco herdado. 

Pero houbo moito máis 
que os actos polos cen, 
tenário do nacemento 
de Antonio Soto e os 
debates esclarecedores, 
realizados en Buenos . 
Aires, Río Gallegos· e _ 
estancia La Anita. 
Quizais b máis signifi, 
cativo foron os obra, 
doiros sobre as folgas 
patagónicas feíto~ po
los docentes santacru
ceños con alumnos do 
secundário. Foron xor, 
nadas de non negar o 
ptSado e debatelo. E 

'llai cen anos naceu 
António Soto, o 

libertário galega que, 

ra que o futuro do na
sos fillo non estexa e
m iad o de inxu tiza ". 

Idioma simples: idioma 
novo. 

que fosen logo os mes-
mos alumnos quen es-
tabelecesen as conclu-
sións. os· adolescentes 
designaron os obradoi, 

xunto a arxentinos, 
chilenos, alemáns, 

polacos, iugoslavos ... 
atrevéranse a apresentar 
un prego de condicións 
para vivir coa mínima 

dignid?-d e" 

A marte de tanto gau, 
cho non foi de balde. 
Fronte ás suas tumbas 
en La Anita erguerase 
unha pedra fita e ali 
podera e ler: "Pala me
mó ria con verdade e 
xustiza. Homenaxe aos 
traballadore rurai afu
silados nas f lgas de 
1921-22''. 

Non máis tumba i, 
landeira . Ter a e rax 
civil e pronunciar a 
Verd d . Chegu i n, 
fermo a La Anita 
partin e mpl ramente 

ros cun título moi afín á súa linguaxe 
"Aguante, Soto". As conclusións do 
"Aguante, Soto'', redactadas con mans fe
brís e mentes de idade xenerosa, puideron 
lerse en publicacións e foron apresentadas 
na exposición de fotografías históricas das 
folgas na Casa da Cultura de Río Gallegos. 
Nes<!S conclusións non hai sobreentendidos 

san. Por ac mpañar ao humillad e 
ofendidos no seu camiñ.o ao paraíso, ar tan 
perta, en Lago Argentino.• 

ÜSVALDO BAYER é historiador, autor do traballo Los 
t1engadores de la Paiagónia Trágica 
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mortes moi cerca. Mesmo o mi- " D b fo 
nistro do Interior é un da ditadura eSCO ren OS res S 

A.'PANARO 

Presidenta das Nais da Praza de Maio 

Hebe de Bonafini 
'Por primeira vez os represores arxentinos empezan a ter medo' 

-0-- PAULA CASTRO país do mundo se faga xustiza". Pésie todo, 
aseguran que non queren placas conmemora-

Tras 20 anos de mobilizacións, as Nais da tivas, nen monumentos a mártires ou indem-
Praza de Maio especan q·ue o xuizo que leva nización.s economicas. Hebe de Bonafini, 
Baltasar Garzón contra os xenocidas arxenti- que visitou Galiza a pasada semana para 
nos que durante a ditadura militar asasina- manter unha reunión con representantes do 
ron e fixeron desaparecer a centos de perso- BNG no Parlamento galego, conta as dificul-
as contrárias ao réxime, permita "que nalgún tades coas que se está celebrando o proceso. 

En que situación se atopa límite, porque se se fai demaisia- Si, pero non eremos que sexa un 
nestes momentos o xuizo? do morboso de asasinos pasan a arrepentido. El é servo de algo ou 

Até o de agora estase levando 
ben, o que se ve complicado é 
que se chegue a algo, porque a 
xustiza ten moitas voltas . Fala
mos con Garzón e contámolle to
do o que nos aconteceu ás nais. 
Dixenlle que se deixaba en liber
dade a Scilingo sentiriamonos 
burladas pero comunicounos que 
ainda non tomara nengunha de
cisión. Por nós soupo o que pa
sou cos nosos tillos, coa nosa fa
m íl ia, coas nosas compañeiras 
desaparecidas, a complicidade 
da igrexa, a dos Estados Unidos, 
porque o embaixador dos Esta
dos Unidos durante a época da 
ditadura, Raul Castro, cando lle 
tomos dicer que secuestraran a 
tres nais contestóunos que xa ti
ñamos aos nosos tres primeiros 
mártires. Ou sexa, que a partici
pación dos EEUU foi moi directa. 

Cal é a importáncia que ten 
para vostedes a celebración 
do proceso? 

heroes, a vedettes da televisióñ. de alguén. En todo caso, o único 
De feito, foi a televisión española' que fan é contar unha parte do 
quen pagou a Scilingo para vir, que saben e os meios de comu-
non é que el viñera só. O tema nicación páganlles moi ben, so-
da TVE é como o das grandes bre todo ·tendo en conta que son 
multinacionais, que teñen sempre os próprios meios quen os sus-
que ver coas formas de represión tentan e tan colas para que -Sci-
dos povos e son as que pagan lingo lles cor:iceda unha entrevis-
para que eles estexan nos pro- ta. As mesmas televisións que fi-
gram as, porque a eles non hai xeron posíbel a desaparición dos 
quen os reivindique. Os nosos fi- nasos tillos. Nós estamos con-
llos téñenos a nós, aos seus ami- vencidas de que está servindo a 
gos e compañeiros, aos seus alguén coas suas declaracións e 
próprios tillos, pero como a eles que non ven só para talar. 
non os reclama ninguén os úni
cos que os reivindican son os 
empresários. 

Sen embargo, consideran qu~ 
é moi importante a preséncia 
de Scilingo. 

Que mecanismos está empre
ga n do o. governo arxentino 
para obstaculizar o proceso? 

Non lle gasta nada este xuizo 
porque ten aos responsábeis das 

XA~ CARBALLA 

Caza pan tas mas 

que teri que ver con Massera. Hai 
. deputados _que tamén estiveron 
implicados cqa ditadura. O pró
prio presidente da cámara, Pierri, 
era tamén un dos -moitos homes 
da ditadura que están facendo 
política e tamén moita xente den
tro dos servizos de intelixéncia 
que están implicados na vend~ 
de armas ou na prostitución. Por 
iso o governo trata de presionar 
para que non se celebren as vis
tas e tala cos meios -de comuni
cación para que non nos tagan 
entrevistas. No mes de · Agosto e . 
Setembro entraron na casa das 
Nais en Sos Aires, destrozaron 
todo e roubaron do,cumentos 
destruindo o noso arquivo, os 
centos de escritos que tiñamos, 
os milleiros de fotografias. Nese 
caso, máis que presión haberia 
que talar de represión. 

Por parte do governo do esta
do español, obtiveron algún 
apoio ou presión? .. 

Agüi quen debe estar máis pre
sionado penso que será o proprio 
Garzóñ. A nós xa ninguén pode 
pretender presionarnos porque a 
estas alturas non se nos vai pe
char a boca. Os mesmos tiscais, 
que deberían actuar como acusa
ción, como son dependentes do 
poder político demQnstran que 
son os máis interesados en que . 

· isto non siga. Nengun deles quixó 
· recebimos pésie ter pedido entre

vistas con todos. De teito o pró
prio Fungairiño fixo unhas. decla
racións nas que xustiticaba a Pi
nochet e é tamén quen solicita .a 
posta en liberdade de Scilingo. 
Cando lle tomos pedir directa
mente unha entrevista díxonos 
que non nos podiá recebir porque 
non tiña_ sillas. Nós, loxicameilte, 
contestamos que non precisaoa-
· mos que tivera sillas, senón ore
llas para escoitarnos. 

Como eren que deberia rema
tar este xuizo? 

O máis importante para nós é 
que se abre a posibilidade de 
que os asasinos poidan ir ao 
cár,cere, mentres na Arxentina 
camiñaban até o de agora pola 
rua grácias aos indultos decre
tados por governos que se din 
democráticos e que de den:10-
cráticos non teñen absoluta
mente nada. Son unha continui
dade da ditadura, agora encu
berta, con represión, con perse
cucións, cos cárceres ateigados 
da pobre xente que rouba para 
comer ou co pibe que vend.e 
droga para subsistir e non dos 
que realmente[iñan que estar. 

Pésie esa .situación, Menem 
leva moito tempo_ no ~~-der. 

Porque ·eies tiñan o poder ·dos 
cartas da droga ou. da venda de 
armas. Por \?O, nós· propomos 

Para nós a xustiza é o pear fun- A última suba de tensión no Golfo Pérsico, parece unha plantilla de non votar a nengun partido políti-
damental que defendemos para a anteriores crises. Ainda por resolver moitas incógnitas da "T reboada co porque non eremos nos p_arti ~ 
mocidade do país, que está moi do Deserto", sábese que entre os seus réditos para os Estados Unidos · dos nen na democrácia burguesa 
anexada contra da impunidade e estivo o redobrado control desta _zona estratéxica da enerxia mundial. · e non pagar impostes, porque 
a impoténcia, co teito de que es- Agora, co proceso de paz palestino paralisado na lama, e un mundo eses cartos -se recaudan para 
texan os asasinos palas ruas. O árabe a cada máis farto, habia que dar-unha volta de torca máis. mercar armas , coches e para 
feito de que haxa un xuiz, en cal- perseguir ao povo trab.allador e á 
quera país do mundo, que os Pero 0 inundo de hoxe non é exactamente 0 de 1990. o ach~ga- mo'Cidade. Cremos na única de-
meta no cárcere é sumamente mento de Moscu e Pequin, impediulle ao governo de Clinton obter mocrácia revolucionária. Na Ar-
importante porque se lles sinala a carta branca da ONU para usar a sua pirotécnia bélica. Co 'blo- xentina tentóuse conformar a Co-
directamente e o feito de que Sci7 queo ao Irak a piques de ·romper por várias multinactonais occiden- misión Nacional de Desaparición 
lingo vefía a declarar é funda- tais, a alianza internacional contra Saddam Hussein cínxese ao bi- de Persoas e que as Nais partici-
mental. E a forma de telos no ta- pásemos, pero nós rexeitamolo, 

· . nómio Estados Unidos-Inglaterra. Estes dous paises erguen ~ pantas- · pete, pero non eremos que va1an ao igual que rexeitamos todas as 
ir ao cárcere, porque ~ai máis de ma dun perigo incerto para volver outravolta á estratéxia da tensión · - solucións que n_ós apresenta 0 
4.000. Esta é a .primeira vez que que tan bon resultados lles dá, ªº criar-unha situación excepcional sistema capitalista: exumación -de 
eles teñen medo, porque cando que postergaª urxéncia de solucións paraª zo~: Quen se acorda xa cadáveres, homenaxes póstu-
se comeza a dar nomes váiselles 1da~ ~amosas resoluci~r_is ~e- "paz_Por te~i~órios" que se!Viron_ de _b~- mas, monumentos, placas; recoJ-
?Chegando o tl;lrnO e o governo demn de enganche a msoltta alianza beltca de outrora? Aqm a umca datórios ou reparacrón eeonómi-

de 159 asasinados 
~urante o apartheid 

A Comisión da Verdade e da 
Reconciliación descobreu os 
cadaleitos de 159 persoas 
asasinadas e soterradas clan
destinamente pelas forzas de 
seguridade surafricanas 
durante a época do apartheid. 
A maioria das vítimas perten
cian a oposición e as suas 

-tumbas foron localizadas no 
Leste do país perto da fronteí
ra cos Suazilándia e no Norde 
xunto a de Zimbabwe. Segun
do o xefe da sección de inves
tigación desta comisión, Dumi
sa Ntesebeza, a localizacíón 
dos martas pon de manifesto 
a extratéxia polici_al, que lago 
de tender emboscadas mata
ban aos membros de grupos 
da oposición e os soterraban 
.sen facelos prisioneiros.+ 

NoCúmio 
La6noamericano todos 
se autoprocláman 
demócratas 

Do VII Cúmio Iberoamericano · 
que rematou o Domingo 9 de 
Novembro saiu a declaración 
de intencións titulada Os va
lores éticos da democrácia. O 
cúmio contou coa preséncia 
do rei Juan carios e do presi
dente José M!! Aznar e cos 
presidentes dos estados lati
noamericanos. Durante a ce
lebración, como é habitual, 
as reférencias a Cuba foron 
explícitas e relativas á apertu
ra democrática e económica. 
Arnoldo Alemán, presidente 
de Nicaragua e acusado pota 
oposición de perseguir a 
liberdade de expresión, sina
lou estar canso" de qu_e Lati
noamérica sexa sinónimo de 
taita de liberdade e ataques 
aos direitos humanos". 
Outros que asinaon o docu
mento, no que se recolle a 
transparéncia dos procesos 
eleitorais, o compromiso éiti
co e o direito á información, 
foron Carlos Menem e Alber
to Fujimori, presidentes de 
Arxentina e Peru. A aitude do 
Governo arxentino cos desa
parecidos e a recente morte , 

· dun xornalista e, por outra 
parte, o traballo ~nfantil no 
Peru e o asalto de Fujimori á 
embaixada do Xapón non fo
ron mencionados.+ 

Un morto durQnte 
_ a folga xeral 

na República -Dominic~na 

A policia matou dun disparo a 
un mozo e feriu a outros .tres o 
pasado Martes 11 namentres 
participaban nas mobilizacións 
da folga xeral de 48 horas que 
na República Dominicana con
vocaron várias organizacións 
sindicais e estudiantis. A 

se t:Jmbalea . . E.importante que __ paciéncia que re borda o vaso é a_ palesti-p.a. • ca, porqu~entendemos que a vi-
sa:iat110 flomé~-~& tedé iféf;lSl:ln .J~- t.- - -1-· ' • ; • J{ja das .~rsoas oon tétll.FJ>réi ~ .-_ -

tolga, que toi respostada por 
parte do governo cun forte dis
positivo militar, foi convocada 
en protesta polos problemas 
sociais e económicos que está 
a padecer .o país. No mesmo 
dia o presidente do executivo, 
Leonel fernández, dirixiu un 
-polémico discurso televisado 
no que calificou de ilegal a 
c0Fiv_ooatófia. • - " 

) 

- /' 
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Publica Ei Corre.o · 
Gallego (Martes 11) 
un lon_go artigo · ~ 
inspirado por Xesús 
Pérez Varela, no qúe 
se autciexculpa das 
acusacións de 
cómplice do _golpismo 
que recentem.ente 

-reactualizou a revista 
Gam. O Conselleiro e 

· ex-director do xornal 
madrileño de extrema
dereita El Imparcial 
fala da inocéncia dos 
seus máis de 
cincocentos artigos e 
só se arrepinte do · 
brindis que un dia fixo 
por Tejero. Postas a· 
lamentar tamén podia 
facelo do 
chamamento a 
manifestarse; desde 
os catro. pontos 
cardinais, na Praza de 
Oriente, con motivo do 
cabodano da marte de 
Franco., ao berro de: · 
España una y no .. 
cincuenta y una. 

~ Xerc:Jis acomete o 
1 acertado proxecto de· 
1 di'stribuir libros. 
1 pórtugueses _na ,. _ -- · _ 
1 Galiza. E viceversa" : 
1 atrayés da eqifora do. 
1 .sétúnesnio grupo, a. 
: lisboeta, . bon· Ouixoti:i. 
1 Du~~ ·µ~~in~s- lle · · .. __ 

1 concedia_ o aiário La 
Voz de Ga!icla, -ó 
pasado Venres 7, aos 

- pri~eiros _escritores 

do·profesorFraga 
· Nesta vida un leva moitas ·surpre- · 
sás moi tristureiras, .coma o' novo 
éxito eleitqral, que non político, do 

· celebérrimo presidente vitalício da 
comúnidade autoanémica e de
sartellada galeg(;l MF. Outras sur-

- presiñas son sinxelamente _peno- : 
sas e refí rome 
ao intento dos 

; máis .fanáticos 

. ~~::~i~~~~i~ _Aque_l -dia-~~ · 
garabanceiros . ~ameazou ~ ~-" 
das institucíóns ·alumno ao 
da Xtmta -en .. ' .:. 
r:iomear ·a M F reconecer O seu 
co título de ·aeento 

· "vello profe- . 
sor'', feito axei
tadamente de
nunciado por 
G. Luca de Te
na no Nº 798 
de ANT.' Can
do faléi co meu 

_curmán do 
. asunto, pen-

sou que. esta-

hispanoamerica 
no, _con poñelo _ 

··coa garcJa civil 
na fronteira 
española. 

ba de léria. E é unha idea de tolos. 
·. Meu curmán fói alumno de MF, 

para desgrácia · sua, n·aqueles de
rradeiros anos axitados da década 
dos 60. Neses tempos ós estu
dantes da-Universidade loitaban 
polos esenciais direitos democráti- Señor 
cos e non reclamaban outro mo-
delo de sociedade a exemplo de Maxistrado .... Xuíz: 
Fráncia, onde os estudantes pe- -
dian que a felicidade fose unha recíclese! 
matéria obrigatória nas ciéncias 
polítícas. En troques diso, na Uni
versidade española pedían a be
rros, non escoitados polo ditador, 
liberdade para poder pensar. MF 
endexamais se caracterizou, nen 
antano nen agora, pota garda de 
tan nobre .noción, mais ben afir-

O día oito, de Outubro último o 
$eñor Maxistrado-Xuíz respon
sábel do Xulgado de lnstrución 
Número Seis da Coruña acor
dou citarme en castelán para 
que comparecese no Xulgado. 

mamos que MF foi o servente ser- O día dezaseis do mesmo mes 
vil do ditador, o ministro de Fran- poño Qe manifesto ao Xulgado a 
co. MF non ia moito a dar as cla- violación do direito a usar o ga-
ses, non tiña moito tempo para lego, o incumprimento do deber 
cumprir co seu deber .. O quemáis de potenciar o seu emprego e 

· lembra meu ·curmán das leccións · máis o teimudo desprezo das 
de MF, por outra parte cheas de formas toponímicas galegas, le-
conceitos obtusos e totalmente gais e oficiais únicas a todos os 
trasnoitados, foi aquel día no qu~ efectos~ E, asemade, soliciteille 
MF ameazou a un alumno, ao re- o respecto do 

. coñecer o seu acento hispanoa- direito público 
, mericano, con poñelo coa garda subxectivo e . 
civil ·na fronteira española. For- · fundamental Por providéncia 

, mouse o rháis ·grande balbordo, - a facer uso 
·~ suspendéronse as clases, o alum- · normal, oficial · en castelán o 
~·_nado s_olid_~ri.zous~ co. r~pre~~lia- . e _sen -~iscri:_ . señor- -

·"' do e ao dta seg~m!~ 1mpart1a a_s-- minac10ni- c.ta : . , . , . 
·· clasés só. Aq~el á~o fbra' ün ~mo - língua galega .,, Max1~trad0-Xu1z _ 
:- quente- na . Un~~~r~1da9'e· ?n~e 'os nas. ~o mu ni -~ Miguel Filgueira 
.~ estudantes eran 'Unha vangarda, / · cacrons cos ~-
-~ un tacho aceso na máis escura te~ poderes · pú- Bouza insiste na 

bra em~nada ·do autócr~ta. A_~- blicc:>s que ~o- discriminación 
da pouco unha folga, suspens1ons bre1 a G_al_1za 

-. das clas~s e· páos da P?licia, ü~s exerzan · as lingüística. 
f! paos mo1 grandes para os demo- suas potesta-
. cratas, namentres MF traballaba des, en ana- · 
~ na lavadela da faciana do oprobio- loxia a _ como -

.. so franquismo, para acadar o pa- se lles respeita aos membros da 
so aberto· na Europa dos nego- Comunidade Lingüística Castelá 
ciantes, pota porta de servício (co- na área lingüística própria do 
mo x~ estamos hoxe), e máis para casterán. · 
que os ianquis nos invadisen cun-

. has bases cheas de bombas ató
micas, como aquetas caidas por 
un pequeno erro en Palomares, O 
meu curmán lémbrase de MF, e 

.que chegan aqui -
incardinados ·neste 
proxecto: Lobo __ 
Antunes e Cardoso 
Pires. Galiza e 
Portugal máis perto. 
Mágoa' qu'e La Voz, _ 
nun arranque de r 

surrealismo, publique 
todo en castelán. 

· . lémbrase d9 energúmeno de billi, . 
o neno o·xefe dos pistoleiros fas"' 
cistas, que facian o que lles peta
ba, mentres os policías zoscában-

Por providéncia .en castelán do . 
dia dezasete de Outubro o señor 
Maxistrado-Xuíz Miguel Filg'uéira 
Bauza insiste na ·discriminación 
lingüística impedíndome o normal 
exercício do direito a usar o gale
ga nas comunicacións comigo. O 
único que aceita da miña denún
cia é usar a forma toponímica le
gal e oficial única da Coruña. 

TVE presenta os 
Sábados Cine de 
Bairro: O pasado dia 8 

11 e aos, demócratas. Lémbrase 
cando foi parar ao calabozo e por 
riba de todo lémbrase ca MF non 
facia nada pola democrácia. + 

GONZALO BLANCO V ÁZQUEZ 
(ÜURENSE) 

, 

Diante do referido comportamen
to lingüístico do responsábel dun 
órgano xurisdicipnal procede, 
adetnais do correspondente re-

proche disciplinário ou penal, exi
xirlle que tanto a sua formación 
xurídica coma a sua competéncia 
lingüística sexan acordes co es
tabelecido no bloque de constitu
cionalidade verbo da área lingüís
tica sobre a que eventualmente 
exerza potestades xurisdicionais. 

Se a discriminación lingüística, 
analogamente a como acontece 
con discriminacións doutra caste, 
se caracteriza pola sua estrutura
lidade e sistematicidade, a sua 
gravidade sempre aumenta se 
quen. teñen como función típica o 
seu combate funciona como prin
cipal axente discriminador. Asi, 
mentres que os membros do Po
der Xudicial non respeiten nen 
tutelen o uso normal, oficial e 
sen discriminación do galega en 
todas as suas actuacións, difícil
mente van ser quen de garantir a 
existéncia dun Estado de Direito. 

Diante de semellantes compor
tamentos discriminatórios por 
mor da língua galega dos mem
bros do Poder Xudicial , os mem
bros da Comunidade Lingüística 
Galega deb~mos, por lealdade 
ao. bloque de constitucionalida
de, denuocialos publicamente. + 

L.F.F. (A CORUÑA) 

O poder dos :xuÍces 
Domingo, 3 e media da madru
gada. Soa o teléfono e é a Garda 
Civil. Chaman á miña muller, que 
traballa nun xulgado dunha vila 
pequena e está de garda~ Tr-áta
se dun enfermo grave que non 
quere tomar as mediciñas e o 
médico non se atreve a internalo 
na sua contra, polo que acode 
ao xufz para acadar unha arde 
de ihternamento. Nestes casos a 
sua función limítase a chamar ao 
xuíz e éste é quen decide. 

Diuse a circunstáncia de que non 
estabá no primeiro teléfono ao 

· que habia que chamar, pero esta
ba un familiar que nos contestou 
de mas maneiras. Estaba no ou
tro teléfono e a sua resposta fOi 
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que a decisión de internar ou non 
ao enfermo era competéncia do 
médico: lsto houbo que transmitir
llo á Garda Civil e ésta ao médico. 

Para todo isto quitáronnos da ca
ma a 3 persoas como mínimo, 
cando seria mái~ fácil que a Gar
da Civil chamase directamente 
ao xuíz, e se fose preciso, xa se 
avisaría os demais funcionários, 
que en nengun caso van tomar 
decisión algunha. Pero parece 
-moi extendida a prática de que a 
Garda Civil non chame directa
mente aos·xuíces. Son gañas de 
fastidiar? De darse importáncia? 

Mércores. Avísase dun detido ás 
9 da mañá e até as 3 (hora de 
sair) non se sabe que se lle vai 
tomar declaración ás 5 da tarde. 
A esa hora ali todos como cra
vos: o detido, a Garda Civil, fun
cionários e avogado, pero non 
se empeza até as 8 e media, só 
porque a Sua Señoria o decide 
asi. Neste tempo tampouco se 
fai nada, pero: quén se atreve a 
protestar? Seria desacato. 

Cando se acaba son as 11 e 
media da noite pero iso non lle 

- importa a ninguén, total , nin
guén ten ra-
paces, nen-
casa, nen que 
ir comprar, ou Quero denunciar 
simplemente 
descansar. a falta de 

Ao que vou. 
Non quera de
nunciar eiqui 
un caso pon
tual, senón to-

consideración 
respelto aos 
funcionários, á 
Garda Civil e aos 

do o poder in- , · d 
discutíbel (?) usuanos os 
que teñen os xulgados. 
xuíces, a arbi-
trariedade con 
que alguns to-
man certas 
decisións (e non me retiro ás 
senténcias) e a falta de conside
ración respeito aos funcionários, 
á Garda Civil e aos usuários dos 
xulgados, que moitas veces es
peran horas e horas para que ao 
final se aprace unha proba sen 
máis explicacións. 

É certo que en ocasións pode ha
ber razóns de peso, pero en moi
tos casos trátase unicamente de 
decisións tomadas por alguén cun 
enorme poder mal entendido.• 

CÁNDIDO FDEZ. DOMÍNGUEZ 
(ÜUREN E) 

Iberos 
Sen ánimos de entrar nen sair en 
valeiras polémicas, e menos con 
confrades da diáspora, como é o 
señor Ramón Nogueral (A Nosa 
Terra, 9 de Outubro 1997), que 
ao traveso da sua carta: Suévia, 
Suévia, que mal te trata lbéria. 
Semella (alomenos para min) 
que ten unha certa xenreira aos 
iberos, reivindicando de paso un 
purismo celta, que hoxendia me 
parece .trasnoitado, até a mestu
ra na que vivimos en canto ra
zas, línguas, nacionalidades, etc. 
E non creo que os galegds poi
dan ser altees a tal realidade, ri
ca realidade coido suliñar, todo o 
contrário, só no eido da emigra
ción a devandita mestura· barreja 

, ·e inequívoca e xeral. Ou non? 
Sementes me lembro de Caste
lao no 9onto do negro: 

Eu, o valor étnico póñoo en con-

íl 
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. E atinado o decret? de I-I.urnanidades de Esp~ranza Aguirre? 

Daniel Penide Marcos los u Lourdes Pardo Mº Dolores Olvera 

Estudante de Xeografia Estudante de História da Arte Estudante de História licenciada en flistória da Arte Estudante de História 

O primeiro que ten que 
aprender un.ha persoa é o 
que a rodea, antes de 
aprender Shakespeare e 
demai . Logo póde e ir 
abrindo o campo, am, 
pliando cara outros coñe, 
cimento . Sobre o feito de 
que e unifiquen os crité, 
rio obre a matéria de 
hi tória creo que cada lu, 
gar ten a sua própria his, 
tória e non temo que es, 
tudar todo a mesma. De 
que se aumente o número 
de horas non ei nada, a 
min non me afecta eso. • 

Centralizar toda a matéria 
de história paréceme ben, 
porque España é todo un 
país ou unha nación e que 
se dea todo igual, sen esa 
diferenciación autonómi, 
ca paréceme ben. Pero a 
Idade Média galega non é 
igual á de Andalucía e se 
deberian aprender esas di, 
feréncias. Tamén me pa, 
rece ben que se aumente 
o número de horas nas 
que se imparta a matériq.. 
porque se lle dá máis im, 
portáncia a ciencias que a 
matemáticas. • 

Considero que é cierna, 
siado centralizador e 
que deberíamos estudar 
en primeiro lugar a his, 
tória de Galiza e en se, 
gundo lugar non a histó, 
ria de España, senón a 
história da Península 
Ibérica, de todo o que 
nos rodea. De todos xei, 
tos penso que se lle 'está 
dando demasiada impor, 
táncia ás asignaturas de 
ciencias en compara, 
ción coas de letras, que 
son unha miga marxina, 
lizadas. • 

Por unha banda paréceme 
.ben, porque antes non se 
daba moita história de Es, 
paña, habia moitas xerali, 
dades pero o básico non o 
dabamos. Tamén agora se 
estuda máis história de 
Galiza, que me parece 
moi ben porque era algo 
que estaba moi esquecido. 
Pero se estudar máis h_is, 
tória de España vai ir en 
detrimento da história de 
Galiza, logo non me pare, 
ce ben. Ten que ser máis 
equitativo. O aumento de 
horas estarla ben. t 

Non me parece mal de to, 
do, porque está ben que 
haxa unha cultura xeral 
para toda a xente de Espa, 
ña, e en moitos coléxios 
xa se fai, non sei en Cata, 
lunya, pero a min dában, 
me os visigodos e demais. 
Sei un pouquiño de todo. 
Non me parece que e.Stea 
tan mal, o que pasa é que · 
os naciqnalismos lévano 
roao ao extremo. T amén 
me parece que está moi 
ben que....se amplie o nú, 
mero de horas da história 
e da filosofia. • 

traposición erara sen dúbidas, á 
língua, cultura galega, como se
ñal seródia e incontestada de 
identidade nacional. 

Polo que concerne ao cativo cu 
noxento seNício de lbéria, Rente, 
marítimos, autoestradas/vias, es
tradas, etc., compretamente de 
acorde. Son unha vergoña arre
piante, malgra-
d o Fraga e 
corte pepera, 
que compre 
denunciar e se 
cadra boicote
ar. Namentras 
por exemplo 
no lugar de 
!Mria, suxf ro
lle a portugue-
sa T AP, seica 
xa viaxou con 

No lugar 
de lbéria, 
suxírollea 
portuguesa TAP. 

ela e quedou satisfeito, polo que 
abranxe trato, servício e prezo. 

Sobre da FSGS nengunha quei
xa ou crítica, só dicerlles adian
te con paixón, traballo, constán
cia e galeguismo. Sabendo co
mo sei que o camiño non é fácil. 

Para rematar quera manifestar 
a miña máis fervente noraboa 
pela suba do BNG, hai tempo 
acariñada. Noraboa que f.ago 
extensiva a Beiras e colegas, ao 
qu~ tiven a ledfcia de escoitar 
con fondo interés na vila cho
queira de Redondela de Galiza, · 
un serán setembrino. 

Niste intre coido que os tempos 
son chegados co gallo de rexur
dir e artellar politicamente Ga
leusca, entre galegas, bascos e 
cataláns para afrontar con forza 
de seu a secular belix.eráncia 
imperial do españolismo, sem
pre nemigo das periférias penin
sulares. Unha proba témola na 
montaxe e proceso a Herri Ba
tas u na, mediante o que máis 
que buscar unha solución o que 

\ . ' .. i 1 - } • l ~ , t ·'· ~ . \, ' \, 

busca e criminalizar o naciona
lismo de Galeusca.+ 

PERE BARRUFET ,COUÑAGO 
(AARAu,SuíZA) 

Voto condicionado 
Pasadas as eleicións, e despois 
de vários dias de resaca, de ter 
escoitado e !ido distintas opi
nións sobre os resultados eleito
rais, quera aportar unha valora
ción máis. 

Ninguén pon en dúbida a vitória 
do PP, por outro lado nada sur
prendente, dadas as circustán
cias actuais que se dan na polí
tica do governo do PP, de mani
pulación da opinión pública e 
cunha política de xestos máis 
que de feitos (puro marketing). 

Por outro lado, o ascenso do 
BNG enténdese .como unha res
posta dos cidadáns máis cons
centes, que pensan que este país 
camiña cara ao suicídio colectivo 
e aq ostracismo coa política do 
Partido Popular. Que llo pergun
ten á xuventude, aos labregos, 
mariñeiros, pequenos empresá
rios, traballadores públicos, etc. 

O BNG é o gañador desta~ elei
cións, e se neste país non se 
deran certos condicionantes á 
hora de exercer libremente o vo
to, non teño a menor dúbida de 
que este espartar dos cidadáns 
teriase producido moito antes. 

O voto en Galiza non se exerce 
libremente, está condicionado po
lo medo a perder a subvención, a 
aprobar unhas oposicións, a un 
posta no Concello, a un po~to de 
luz, a asfaltar un camiño, etc. 

O Partido Popular conta cunha 
maquinária eleitor'al, campos.ta 

desde o típico cacique, pedáneo 
de bairro, inteNentor e demáis fi
guras. Coñecen família por fatní
lia, coñecen as situacións perso
ais, se teñen tillos no paro, se se 
levan mal ce viciño, se teñen un 
pleito, e todo isto utilízano en 
épocas eleitorais, non se lles es
capa o máis mínimo detalle e me
nos os votos, se fai falla vanse 
buscar á casa no taxi. Por riba 
disto, utilizan os cargos públicos 
nos Concellos, as asociacións de 
viciños, deportivas, agrupacións 
culturais, etc. , para facer unha 
política baseada no clientelismo, 
no enchufismo, no favoritismo en 
definitiva, en beneficio dos seus 
amigos e en perxuizo do resto 
dos cidadáns, os direitos vénden
s~ por favores. Como exemplo, 
sírvase o se-
guinte: Nunha 
entrevista feita 
por un ha em- O pp coñece 
presa de son
daxe, pasadas famíliapor 

família,as 
situacións 
perosais, se hai 
fillo_~ no paro, se 
teñen un pleito, 
e todo isto 

· as eleicións, 
preguntáronlle 
a unha rapa
za, entre ou
tras preguntas, 
por quen vota
ra e contestou 
que polo BNG. 
Comentando a 
entrevista co 
pai, este 'dille . utilizano. 
todo enfada-
do. "Fixechela 
boa, como se 

' enteiren, ha-
ber como sacas as oposicións! 
Mira o que lle pasou a fulano por 
ser do Bloque!" 

Sobran os comentários, cada 
quen que saque as suas conclu
sións ~ darase conta que votar 
BNG, hoxe en dia, é un acto de 
liberdade, de valentia e de es
peranza._ 

Miles de cidadáns están identifi-

cados ce proxecto que para es
te país ten o BNG, pero o some
temento secular e ese medo 
que nos tan s73ntir por ser nos 
mesmos fai que o proxecto na
cionalista camiñe lento. Pero te
ño a esperanza de que neste 
proceso, que non ten marcha 
atrás, a lentitude sirva para bo
tar unhas raices máis profundas 
imposíbeis de aFrincar. 

Podemos falar doutras formas de 
condicionar o voto menos per
ceptíbel pela meirande parte dos 
cidadáris, como o caso da RTVG, 
onde todos os informativos están 
orientados a engrandecer a políti
ca do PP. O BNG apenas existe 
e cando aparecer.i informacións 
aparecen distorsionadas co único 
afán de crear un clima de recha
zo ao nacionalismo. 

Non irnos comentar o alporiza
mento que ocasionou no ·poder 
central o ascenso do Bloque, un 
pouco máis e proiben os parti
dos nacionalistas. Non !les que
da máis re)llédio que_ recoñer
nos, respeitarnos. e devolvernos 
o que nos· corresponde por de
reitos históricos. 

Nas próximas, vémonos!t 

XERMÁN Rauco LLANDERROZAS 
(VIYEIRO) 

From the La Coruña 
to Corunna 
O outro día navegando por in
ternet vin- unha referéncia que·_ 
non sabía de onde era, pois es-· 
taba en inglés e facía referéncia 
a Corunna que en princípio pen
sei que era unha povoación ita
liana. Por outros dados, puiden 
deducir que era dun g~upo de 
traballo da Escala de ln.xeñería 
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tocoulle ao director 
galega Toni Romane 
ao seu filme Los
clarines del miedo. 
Sempre se aduba o 
programa cos 
principais dados da 
realización. Neste 
caso, sen embargo, 
os presentadores· 
obviaro9 que a novel'a 
de Angel Maria de 
Lera, na que se basea 
a película, e a própria 
película, tiveron sérios 
problemas de 
censura coa ditadura -
franquista. Así non se 
escrebe a história. 

Os historiadores 
actuais, en todo o 
continente, investigan 
polo miudo grupos 
sociais, xéneros, 
mentalidades; cores, 
músicas, matices, 
pe.ro nunca nunca lle 
dan protagonismo 
principal a un 
sindicalista. Aquí 
poden ser famosos 
Eistein e a camareira 
do Titanic, pero 
xamais un 
representante dos 
traballadores. 

As empresas de 
comunicación 
informan da folga 
francesa de 
camioneiros. Na 
localidade de Vitrolles 
(famosa porque ten 
un alcalde de extrema 
dereita) un grupo de 
nazis 
encarapuchados 
ag_-rede a un piquete 
de folguistas. A 
maioria dqs meios dá 

· a notícia, pero sen a 
adcripci~n ideolóxica 
dos atacantes. 

Chegao novas de 
que o governo 
venezolano detivo a -
un grupo de 
"anticastristas". 
Relégase á letra 
pequena o feito de 
que viaxaban nunha 
lancha con 
metralladoras e 
bombas para atentar 
contra o presidente 
cubano. Se lle 
sucedese a Clinton 

- ¡ l 
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1 bombardearia 
1 Venezuela e o mar 
1 Caribe. 
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Rádio Vigo, cadea 
SER, Martes 11. 
Informativo. Son as 
sete e vinte. Voz do 
locutor: "Na cidade 
cairon esta noite 35 
litros ·por metro 
cadrado.· Na 
povoación está a 
levantarse unha 
psicose semellante á 
de Badaxoz". Po is 
tamén son gañas de 
seren miméticos ou 
non Sf:lben que as 
.ruas de Vigo son case 
todas en costa? 

Un autor novo pide 
novelas rápidas, eón 
moito diálogo, de 
linguaxe 
cinematográfica. 
Afirma que hoxe a · 
xente non ten vagar. 
rrEu fago novelas -
6onclue- Rara-ter-no 
metro". Díxoo. e non .-
se percatou do lapsus. 

A doce millas da 
costa de lndonésia hai 
factorias-tlotantes onde 
centos de persoas 
cosen roupa. O _lugar 
foi escollido para poder 
fuxir de toda · ~ 
lexislación laboral. Un 
membro do sector - : 
quéixase: "Unha 
coñecida empresa da 
Coruña trae a roupa de 
alí. A nos-, que antes 
cosiamos para eles, 
non nos vai quedar 
outra que pechar". 

Agora que se volve 
falar da Constitución, 
compre lembrar o que 
sempre se oculta: que 
a carta magna impide 
a federación de 
comunidades 
autónomas: señan os 
Paises Cataláns 
(Cataluña, Valéncia e 
·lllas Baleares) ou 
Euskalherria 
(Vascongadas e 
Navarra). De igual 
modo, na relación de 
Galiza con Portugal 
sempre interferiron os 
intereses de Castela. 
O espíritu as-oéiativo, 

: · unitário, vale para 
1 España, pero n_on para 
1 os demais.• 
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Informática de A Coruña, que ao 
non poder escribir La Coruña 
pala imposibilidade de usar o "ñ" 
nos enderezas de-. int~rnet, deci
diron escribir o nome de A Coru
ña como Cwúnna. Despois en
teireime de que tíai moitos tra
ballos en internet .nos que apa
rece ·a·reteréncia . .a Corunna aín
da que a maioría ·non teñen que 
ver coa cida_de hercülina. 

Como podemos imaxinar detrás 
da lúcida id'ea están os coruñe
-sistas de Francisco Vázquez 
que se voltan non só en defen
sores a ultranza da forma espa
ñola do artigo, senon qu~ che
gan a atreverse a fTIOdificar en 
maior medida o nome da cida-· 
de. Pasarán a continuación, pa
ra ser coerentes co que escri
ben, a chamarlle Corun .. n .. na? 
Estarán a intentar que A Coruña 
sexa unha cidade doutro país? 
Italiana? Norteamericana? , 

É evidente que a forma máis na
tural de reemprazar o ñ está en 
poñer nh pero iso non sé lles 
pasa pola cabeza pois para eles 
A Coruña poderá chamarse The 
Corunna, La City, ou Corunna 
pero nunca A Corunhá que isa, 
para eles, -é lusismo puro e duro 
e eles son, de certo, antigale
guistas pero aínda máis son an
tilusistas. Cómo irnos permitir 
que nos confundan con lusis
tas? Inventa-
mos o que se-
xa antes de 
que nos con- Para eles 
fundan con tal · 
causa! A Coruña 

Francisco · poderá 
Vázquez está chamarse 
a perder Th Co 
apoios na po- e runna, 
lítica esencial- ~ City, OU 
mente como Corunna 
consecuéncia 
da súa traxec- pero nun~ 
tória e da 
em erxéncia A Corunha. 
do Bloque 
que c·onse-
guíu mostrar 
as contradicións dun xeito de fa
cer política de costas á lingua e· 
cultura do país e a sectores vi
tais. da nosa economía. Desgra
ciadamente o seu antigaleguis
mo como forma de servilismo ao 
poder central ("o poder" para 
eles) está aínda moi presente 
no país, como podemos notar 
na resistencia ao en:iprego da 
forma galega tanto na Coruña 
como en moitas cidades e vilas 
do país. Esta resisténcia '-'.'iuse 
potenciada palas actuacións po
líticas do fraguismo e da maioría 
do socialismo do PSOE. Como 
vimos, un dos núcleos duros de 
antigaleguismo (pois tamén é 
antigaleguismo escribir Corunna 
en vez de Corunha·cando non 
hai ñ) consérvase nalgúns sec
tores da Universidade de A Co
ruña: Eu creo que esta inven
ción que fixeron da forma escri
ta é unha proba máis do afasta
dos' que están do país e do ódio 
que lle conservan a éste. Así. 
non van a nengún lado.• 

A. S. (SANTIAGO) 

En,terra de. espíritos 
Ultimamente está caindo unha 
tormenta de espíritos que mete 
medo e non ten trazas· de es
campar. A cousa está que arde 
de espíritos. Abres d xornal e só 
fala de espíritos, prendes a tele
lixo e non ves máis que espíritos, 
fíxaste na xente e parecen espíri-

. tos, levantas unha pedra e sai un 
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espírito, míraste no espello e ves 
un resplandor suspeitoso. Espíri
tos a mareas, en cachón, a far
tar, a esgalla. Franco-Fraga, 
Monclba, Bigotín, Botella, Cas
cos, .Tocino, Oreja, Guiña, Ca
charro, Ermua, Ventas) Macare
na, Monte Faro, Terra Unica, son 
algúns dos nomes dos espíritos 
-no fondo o mesmo espírito
que infeccionan o ar, invaden as 
ruas, percorren os camiños, en
chen os recunchos, métanse nas 
casas, desprazan (desprez'an) ·as 
carpos e devoran os miolos. 

De acordo, o das Ventas foi unha 
vergoña polo que pasou, como xa 
se ten dito até a saciedade. Pero, 
non era xa unha vergoña na sua 
própria concepción, antes dos in
sultos aos dous artistas? Era un 
acto'·pola liberdade sen ira ou un 
acto de ira contra a liberdade? 
Que pintaban no cenário da ver
goña o Raimon e o Sacristán? 
Acaso pensaban que os tempos 
son chegádos e que a sua arte e 
as suas ideas podían confluir co
as de Julio Iglesias e Raphael, to
do por unha "nobre causa"? Que 
pensaban, que repartían carame
los e arrecadaban cartas e apoios 
para fundacións benéficas? Esta 
xente reparte o que leva rep_artin
do toda a vida: paus e asobíos 
para os que falan noutra língua e 
defenden valores de esquerdas. 
O insólito sería que non lle aso
biase n. Supoñamos que todo 
transcorrera na máis estrita nor
malidade e .non lle asobiasen. Os 
que agora se queixan e lamentan, 
estarían proclamando a correc
ción democrática do acto? Calarí
an como ·1ousas e daríano por 
bon? Louvarían o comportamento 
exemplar dos participantes e re
calcarían a unidade dos demócra- · 
tas contra a barbárie? Falarían 
por fin · de direi·ta civilizada e 
aplaudirían o savoir-faire do Rai
mon e do Sacristán? Aproveitarí
an para engrandecer ainda máis 
o xigantesco edifício do pensa
mento único? Non, ao Raimon e 
ao Sacristán non se lles perdía 
nada nas Ventas. A esquerda non 
debe misturarse coa direita. O es
pírito que promoveu a convocató
ria das Ventas, convén non es
quecelo, é intolerante, fascistón, 
porcalleiro e nauseabundo. Cair 
deslumados , polo espellismo uni
tário de Ermua promovido pala di
reita conduce á perda de iniciativa 
e ao suicídio da esquerda. Ou 

aquí xa se perdeu todo signo de 
identidade e ser de esquerdas 
non significa nada ou os dous 
mártires non pintaban nada na 
monumental. lso está ben para o 
Comesaña (come que?). Xa é ho
ra de dicer que nos dói que os 
que nos caen ben se anden me
tendo onde non os chamen. 

Uns días despois, o mesmo es
pírito que aso-
biou na praza 
das Ventas, 

f~~~aan~~ es~ O espellismo 
critor valen- unitártode 
ciano Joan 
Fuster, home 
de pensamen
to crítico e de
fensor da 
identidade ca
talana. En vi
da sofreu vá
rios atentados 
e de morto 
agárdano vá
rias profana
cións. Os es-
píritos dos 

Ermua 
promovido pola 
direlta conduce 
á perdade 
iniciativa e ao 
suicídioda 
esquerda. 

que !3Stamos a talar, non perdo
an. E tanto o ódio que lle teñen 
á xente que pensa a favor da 
história e da razón que se pu
desen queimarían os seus li
bros, esnaquizarían o seu pen
samento , borrarían a sua me
mória, incluso exterminarían 
aos seus seguidores para non 

está aberta ás vosas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 

Os textos non deben exceder 
as 45 liñas. 

Envios a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 

Agora tamén pode dirixir 

os envíos para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrkis.es 
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deixaren restos das suas ideas. 
"La veritat és que els valencians 
que s'ofenen si anomenem "ca
tala" el "valencia",- són, general
ment, persones que s'han pas: 
sat al castella, en I' escriptura, 
en la família i en les relacions 
socials. Per una rep,ugnat para
doxa, els més "valencianistes" 
són els més "castellanistes", 
deixou escrito o pensador va
lenciano hai cuarenta anos. Por 
esta e por outras razóns, os es
pí ritos non o deixan en paz. 

O espírito que ordenou a inter
vención policial nas Fragas do 
Eume, ademais de fascistón, é 
paranoico. Fraga lamentou que 
"algúns sigan dicindo non ao 
progreso" e achacouno a "mino
rías máis ou menos violentas". 
Na imaxe que ilustra a notícia 
vese unha señora con paraugas 
rodeada de policías cos mazos 
preparados. Os servidores des
te espírito ven minorías violen
tas (señoras con paraugas) por 
todas as partes. Para espírito 
pesado o que guiaba os apare-
11 os de pesca da ministra de 
agricultura (agria-cultura) no 
mar de Boiro. Pescaba cóngrios 
de oito kilos, que logo saían nas 
fotos. Para que logo digan que 
os espíritos non pesan. Hainos 
de oito kilos e son como cón
grios! Xa non é a primeira vez 
que escoito a un locutor de rá
dio referirse a cuestións "espiri
tuais" en troques de "ideolóxi
cas". Tamén as ideoloxías foron 
suplantadas por espfritos. Gea 
Escolano é un espírito integrista 
que nunca se equivoca e sem
pre pide o voto con moi bon cri
tério. Por non talar do,s espíritos 
terrúnicos (de Terra Unica), co
mesañas (come que?) e maca
rrénicos (de macarra e Macare
na) que nos abruman. lsto é a 
hecatombe espiritual. Estamos 
rodeados, abafados, governa
dos por espíritos. Queren meter
nos os espíritos no carpo, con
verternos ·en amalgama de espí
ritos, reducirnos a paisaxe espi
ritual. Como diría unha pei:sona
xe de Faulkner: "Que morra se 
non hai motivos para volverse 
bolchevique!". E para que aos 
espíritos os trague o demo. 

Onte soñei que me perseguía 
un enxame de espíritos noxen
tos e adoecidos que levaban 
espadas enchoupadas de san
g u e, xeringas carregadas de 
pezoña exterminadora, carapu
chos kukluxklánicos, bandeiras 
coa cruz gamada e un estan
darte flamíxero que encabeza
ba a marcha e no que se podía 
ler: PP (Partido Portador de vi
rus fascista). Cando despertei, 
acendín a luz e o primeiro que 
reclamou a miña atención foron 
o Sempre en Galiza de Caste
lao e o Guernica de Picasso 
que tiña na habitación : estaban 
afuracados, botaban sangue e 
xemían de dor. As espadas e 

. xeringas ainda ficaban espeta
das nos seus símbolos. 

Estét~camente repulsivos e políti
.camente retrógrados, os espíri
tos que nos premen e governan 
forman un podre refugallo de 
chatarra franquistoide. Os espíri
tos ruins hai que escorrentalos, 
botalos, non votalos. A quen hai 
que votar é ás forzas poi íticas 
próprias e combativas. O na
cionalismo de esquerdas é a no
sa esperanza. Para qu~ "acabe a 
tiranía e felonía de Fraga" (Bei
ras) e reaccionemos "contr,a ese 
estado de resignación xeral que 
parece inmobilizarnos" (Ferrín). • 

EMILIO Cm FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 
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'N acin ao teatro nas long 
noites de inverno, 
buscando 
unha distracción' 

* CARME VIDAL 

Para Manuel Lourenzo o prémio que lle ven de conceder o ministé~ 
río de Cultura polos textos recollidos en Veladns Indecentes (Ed. 
Laiovento) é un recoñecemento á "literatura dramática galega de 
hoxendia". Na sua entrega ao teatro enténdese a teimuda oposición 
ao control político baixo a dependéncia dos subsídios. Lourenzo, 
que ten afondado na nosa tradición, rompe co aburguesa.mento para 
teatralizar calquer espácio, "evocando as veladas de cando era neno". 

Represéntanse poucos textos 
gal egos? 

F~la de espácios distintos para 
o teatro. 

Actuo bastante na· noite, nos an
tros onde a xente se xunta para 
discutir e falar. Onde hai xente 

) viva disposta a se comunicar e 
onde realmente o teatro ten sen
tido. Moito máis que nesa repeti
ción burguesa, aristocrática de se 

sentar e non se mover do asien
to. O teatro responde a unha 
fantasía máis cercana, máis hu
mana, o cine e a música ao vivo 
arrebatáronlle toda a espectacu
lariedade e tampouco lle fai falta. 
Calquer espácio é teatralizábel. 

Semella preocupado pola falta 
de público. 

Pérd e facendo outras cousas e 
chamándolle teatro. O público é 
e ca o porque e trata dunha arte 
na que o espectador ten que co
laborar activamente, esixe roáis 
que o cine porque tamén é máis 
cercano. Póñense en cuestión 
causa e bátase man dunha men
talidade critica que non abunda. 
Non hai control a non ser o que 
se exerce desde a vaidade e o co- · 
mércto político e económico. 

O texto deixou de estar eIL 
cuestión? · 

Foi unha etapa dos sesenta e se- . 
tenta moi necesária porque antes 
o corpo estaba esquecido e só se 
manexaba a palabra, a arte do 
ben dicir, era un teatro literário, 
nada biolóxico. Caiuse no extre
mo contrário, a palabra caiu en 
picado como impedimento para 
todo. Iso pasou; a palabra e o car
po son armas de expresión escé
nica e. daí que a literatura dramá
tiea non teña que construir un 
mundo con todos os detalles por
que presenta accións. Nese senti-

do ternos que aprender a valorar 
tamén o noso sistema sonoro, a 
tiradle beleza, expresi.vidade e 
usar os seus recursos. O teatro das 
Irmandades da Fala usouse como 
unha forma de.dignificar a língua. -

Voste traballou por recuperar a 
nosa história teatral, en especial 
a obra das lrmandades da Fala. 

A impresiona~te biblioteca de 
Francisco Pillado Rivadulla con
duciu~e a ler teatro. Andaba co
ma un tolo buscando documen
tos até que un dia se me ocorreu 
dicer nun acto que había que 
partir de cero porque non había 
nada antes. Levantouse un señor 
e .púxome pingando despois de 
recitar unha série de títulos de 
obras. Era don Leandro Carré 
Alvarellos, director de teatro das 
lrmandades da Fala da Coruña e 
autor dun cento de obras. Funno -
v.isitar á sua casa e deume mate
rial que me puxo en contacto 
con outras persoas até que, cando 
houbo documentación suficiente 
fixen xunto con Pillado a histó
ria do teatro. 

Buscou na t~adición popular? 

Nacfn nun sitio onde nas longa~ 
noites·de inverno habia que bus
car médios de expresión. Recu
pero a nosa tradición simples
mente porque me gusta. Organi
zábanse veladas para pasillo oen 
-agora é unha palabra que non 
se entende- e as funcións prepa
rábanse durante tempo. Partici
paban todos e había xente que 
can_taba, que bailaba, era unha 
forma de sair da realidade. -

Tamén está a sua confesa ad
miración por Cunqueiro. 

É xenial abondo·para que se lea. 
Rompe a noción de tempo e his-
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Gañador · 
do prémio 

de Literatura 
Dramática 

do ministério 
de Cultura 

tória para facer unha releitura dos 
mitos, por que non vai estar Lan
zarote en Iraca· con Ulises? por 
que non vai v·oar Maria? ·-V irnos 
dunha literatura de cregos con 
consellos como o de que os vellos 
non deben dé namorar e chega 
Cunqueiro e bota polo camiño de 

-arriba, de liberdade total, · dunha 
maneira máxica e cunha vitalida
de que non coñew na-literatura, 
nen sequer en 13Órges. Debeu ter 
tantas satisfaccións, tanta sensua
lidade que nen chego a entender 
como a Cunqueiro lle gustaba 
tanto comer. Rompeu os moldes, 
a nasa.cultura é moi rara,- ternos a 
cabeza borbónica e o rabo cleri
cal, danse rasgos de liberdade, pe
ro só ás veces. 

Coincide ·con e1 · na recriación 
dos mitos. 

As mitoloxias son iguais, para 
min entre os nibelungos e a Ilia
da tampouco encentro tanta di
f eréncia, buscouselle unha ex
plicación á guerra e o horror. 
Adoito citar a obra de Esquilo 
Os Persas, na que despois de que. 
lle pediran un texto que exaltase 
a victória dos gregos contra os 
persas, el escrebe unha obra na 
que exalta aos vencidos. O tea
tro é para algo, ten unha fun-

. ción. Se che eµcargan unha 
obra para cantar a _victória <les
tes señores que mandan, escrebe 
outra para loubar aos derrotados. 

O teatro ten que ir entón con~ 
tra o poder? 

Müller, a quen tanto admiro, dicia 
que non quería éxito senón im
pacto. Se o teatro non ten aplauso 
ás veces a xente desmoróase e non 
hai causa máis fen:nosa que cando . 
realmente cumpre a sua función e 
non aparece o aplauso por cousas 
que ti previches. + 

Uri paso máis -
támén para · 
a nosa língua 

-~ PILAR P .AI:LARÉS 

&. nosos devanceiros das "lrman
dades" havian estar hoxe ben satis
feitos co avance do nacionalismo 
nas últimas eleicións, e mui espe
cialmente co seu éxito no mundo 
urbano e entre a xuventude. A ga
ñaren para a causa da Galiza burgue
sía urbana e mocidade dedicaron os . 
"irmáns" moítos dos seus esforzos e 
proxectos. Tiveron que pasar oiten
ta anos, várias xer~óns erguendo o 
mesmo soño, para que este comezase 
a encamar-se en -realidade, a viver -
para alén dos territórios do desexo. 

~ais as "lrmandades" foron-no 
"da Fala", e q idioma foi para os seus 
membros reivindicazón irrenunciá~ 
vel. Hai unha ferida no ~ello soño a 
piques de se realizar: moitos dos vo-

- tantes xovens e/ou ·urbanos, dos sim
patizantes, ainda dos colaboradores 
dó nacionalismó actual; parecen ter 
esquecido que este só é posível en 
galega. Xa case nen chama a aten
zón, por habitual, o seu emprego sis
temático do-español. Para os que 

· traballamos nás aulas no día a día, é 
doado constatar que a língua empre-
gada polos estudantes noh dá moitas 
pistas sobre a sua id_eoloxia. 
Nacionalistas hai, incluídos os espli
citamente independentistas, aos que 
nada raramente hai qué lembrar que, 
ao menos nas clases de Língua e Li
teratura Galegas, "en galego'', claro. 

~ é o-roáis grave. Nas últimas 
semanas amigos e coñecidos, militan
tes ou simpatizantes do BNG, teñen 
expresado repetidamente a sua preo
cupazón polo desleixo con que moitos 
representantes públicos do naciona
lismo utilizan a nosa língHa. Vítor 
Vaqueiro ironizava nesta mesma co- -
, iumti.a, hai agora oito días, sobre a · 
"mistura de arnés e swajíli" que Abel 
caballero, ese viaxante ao que se lle 
notava a pouca fe no produto que 
tentava vender, pretendeu fazer pasar 
por galego. Non por desgraza, senón 
por despreocupazón, inconsciéncia, 
comodidad e e irresponsabilidade, ·a 
mesma ou parecida mistura -un com
binado de hiperenxebrismos sesentis
tas, semántica española e léxico con 
atrófia- está todos os días nos beizos 
de bastantes cargos públicos naciona
listas. Abonda con repararmos no 

. emprego sistematicamente incorrecto 
dos pronomes. 

~verá que le~brar que conti
nuan a ser váñidas as afinnazóns de 
Antón Vilar Ponte, oitenta anos des
pois ?a'.'Povo que recobrn a súa língua, 
recóbrase a si mesmo: pénsase como 
se fala, e fá1ase como se pensa. Cando 
marre un idioma marre un pobo". 

%nsó por iso: falar un galego, 
empobrecido e inzado de erros é 
unha afrenta para o povo traballa
dor que o gardou durante séc_ulos, 
frente a imposizóns e descalifica
cións. Non vaia ser que, na teima 
de conquistar a xuventude, a bur
guesía urbana e o futuro, vaiamos 
desleixar o noso idoma como se fose 
só o vello, o rural, a tradizón. Nen 
vaia ser tampouco que, secuestrado 
por especialistas universitários e 
lingüistas obsesionados co "galego 
correctivo" -palavras dun compa
ñeiro ocasional de baile a unha 
benquerida amiga-, esquezamos que 
el é , ainda, o noso primeiro sii;ial de 
identidade colectiva.+ 
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• Homeriaxe discográfica das poetas a Rosalia de Castro 

•Homenaxe 
no cabodano 
de Enrique X. 
Macias 

• As Brigadas 
·Chairegas 
na percura O Patronato Rosalia de Castro · 

ven de editar un disco compac
to con motivo do 50º aniversá
rio da sua fundación. ·No disco 
q:)mbínanse os poemas de once 
escritoras galegas coa música 
do compositor e membro do . 
grüpo Milladoiio, Rodrigo Ro
maní. Ana Blanco, membro da 
Xunta de govemo do Patrona
to explicou, no ac_to de 

: apresentación, celebrado o 
! Mércores 12 de novembro, que 

o critério seguido para 
seleccionar ás escritoras foi que 
"as autoras se iecoñeceran en 
Rosalia", ademais de que cada . 

• J 

unha delas repres~ntara a un 
grupo xeracional, con liñas es-

. téticas diversas. Atendendo a 
estes criférios participaron as 
poetas Pura Vázquez, Luz Pozo, 
Maria do Carme Kruckenberg, 
Xohana Torres, Mª Xosé Quei
zán, Helena Villar, Chus Pato, 
Pilar Pallarés, Xela Arias, f\na 
Romaní e Iolanda Castaño. O 
disco ven acompañado dun vo
lume deseñado por Fausto Isor-
na e recolle qs textos poé}icos, • 
unha pequena biografía das au-· ' : 
toras e fotografias de cada un- • 
ha delas en distintos pontos da 
l'{.uta Rosaliana. • 

da "revolución 
cultural" 

··1·········~····························~~·······~·~······~········~····················~················· 

. O concello de Vigo quixo lem
brar e divulgar a obra de Enrique 
X. Macias no segundo cabodano 
da sua marte cunha mesa redon
da nq Clube Faro que reuniu o 
Luns 10 a Roberto Relava, 
,director do conservatório de Vi
go, ao compositor portugués Mi
guel Azguime e ao crítico 
Guillermo García Alcalde. Estes 
lembraron a importáncia e a di
mensión da obra de Macias en 
Europa. O Martes 11, un grupo 
de músicos intemacionais dirixi
dos por Renato Rivolta interpre
taron Antistrofas, Itinerario de 
Luz, Iubilaem e La Lyre du Desert, 
composicións de Macias. • 

Dinamizar o traballo cultural na 
T erra Chá tendo como obxetivo 
prioritário a defensa do patrimo
nio é o obxectivo polo que desde 
o seu nascemento apostan as Bri
gadas en Defensa dD P atrimóniq 
Chairego. O Sábado 8 celebraron 
en Vilalba a sua II asemblea xeral 
á que asistiron arredor de 60 per
soas e na que se aprobou un nu
trido programa de actividades a 
realizar antes de final de ano. A 
loita en contra das agresións ao 
património por meio da partici
pación activa de todos os sócios é 
unha das conclu ións máis 
importantes á que se chegou ne -
ta segunda asemblea. Os ócios 
organfzanse en grupos que traba
llan en trece concellos da Terra 
Chá. Desta convocatória saiu 
eleita unha nova directiva da que 
será portavoz Femán Mourenza. 

• Portugu~ses, 
galegas e 
franceses f alan 
do libro infantil 
Comezaron o día 10 de Novem
bro os III Encontros Luso-Galai
co-Francófonos do Livro Infantil e 
Juvenil, que se celebran nas cida
des portuguesas de Porto e Ma
tosinhos. Ate o dia 14 artéllanse 
reunións, mesas redondas, expo-
sicións de libros e sesións de · 
contacontos, como a que prota
gonizan Xabier P. Decampo, Xo
sé Ballesteros e Paula Carballei
ra. Precisamente en base a un re
lato desta contacontos galega re
presentouse a obra teatral Farsa 
Anói;iima. Decampo debateu cos 
escritores Alvaro Magalhaes e 
Gérad Moncomble sobre Os me
dos e os viitos na literatura infantil 
e o debuxante e guionista 
Miguelanxo PradÓ participou 
nunha mesa redonda sobre a re
lación entre o autor literário e o 
criador gráfico. O Y emes 1.4 
apreséntanse nestas xomadas as 
traduccións_ ao portugués dos li
bros de Agustin Femández Paz 
Cartas de Inverno e de Fina Ca
salderrey Asústate Merche . • 

• Kruckenberg, 
Garcia Bodaño e 
Novoneyra 
recitan na 
Coruña 
O Martes 18 de Novembro 
inaugúrase o 2º Ciclo de Reci
tais Poéticos na Faculdade de Fi
loloxia da Coruña. Neste novo 
encontro, convídanse a tres poe; 
tas encadrados na xeración dos 
50: Salvador García Bodaño, 
Mª.do Carme Kruckenberg e 
Uxio Novoneyra, que ademais 
de conversar sobre a sua obra re
citarán versos. • 

•Cinema 
, libertári_o en Vig~ 

A CNT organiza un ciclo de ci
néma libertário na asociación de 
viciños Val do Fragoso de Vigo 

na que van emitir o dia 14 A Pa- · 
tagonia Rebelde, co f errolán Soto 
como un- dos protagonistas desta 
folga arxentina nos anos vinte. 
O 21 de Novembro tócalle o tur
no a Axenda oculta, de Ken Lo
ach e a Joe Hill, biografia dun 
militante anarquista de comezos 
de século en Estados Unidos.• 

•Xomadas 
nacionalistas en 
Lugo 
Comezaron o Mércores 12 de 
Novembro as N Xomadas dD Na
cionalismo ó{ganizadas polos CAP 
do cámpus univ-ersitário de Lugo 
coa preséncia de Bieito Femán
dez, un dos fundadores da Socie
dade Nacionalista Pondal, quen 
falou do movimento nos anos 20. 
O Mércores 19, dentro do espazo 
adicado aos outros 
nacionalismos, céri:trase a xoni.a
da en Asturias con Marcos Abel, 
secretário de Andecha Astur e 
David Rivas, membro da Acade
mia da Língua Asturiana. Mª 
Xosé Queizán participa o día 21 
coá conferéncia Muller e ética po
lítica e Manuel Mera, presidente _ 
da CIG, m-áis Leis Pérez Leira, 
representante de migración nesta 
central sindical, tratan o tema 
dos galegas no sindicalismo 
latinoamericano. A visión espe
éíf\ca de Cuba será debatida o 2 7 
de Novembro con Luis Felipe -
Vázquez, consul da illa na Galiza. 
() 2· de Decembro participa Al
fredo Suare:-Canal co asociacio
nismo xuvenil no 25º aniversário 
de Erga, e dous días máis tarde, 
Carlos López Piñeiro, escritot;_ e 
director de cinema, achegarase á 
influéncia deste arte na transfor
mación da Galiza. A clausura es
tá a cárrego da poesía da man do 
Batallón Literário da Costa da 
Morte e o grupo de música Liña
ceira o día 11 de Decembro no 
clube Clavicémbalo. As conferén
cias celébranse na Escala de Ma,. 
xistério de Lugo. + . . 

• Interpretación 
Dramática 
en Compostela 
Desde Decembro ate Xuño impár
tese un curso de posgrao de teoría 
e prática da interpretación dramá-

tica na Universidade de Santiago, 
co patrocinio do lgaem. O curso 
ten 460 horas de traballo que su
poñen 46 créditos e está dirixido 
por Manuel García Martínez e 
Miguel Gómez Segade coa codi
rección de Manuel Lourenzo. Im
parten clases kntre outros, Jaques , 
Nichet, director do teatro de 
T oulouse, G_eorge Banue e 
Josheph Danan, da Universidade 
de Part_s, Thomas Leabhart, profe
sor en California, J. Olive ira, da 
Universidade de Coimbra e Ricard 
Salvat, da Universidade de Barce
lona. O curso vai destinado a di
plomados universitários ou titula
dos superiores e, en xeral, as per
soas que teñan algunha experién
cia teatral. Custa 100.000 pesetas 
e hai 15 bolsas do lgaem que cu
bren o importe. A matrícula está 
aberta ate o 15 nos departamen
tos de Filoloxia Francesa e Italia
na e Inglesa da U . de Santiago.+ 

O 22 de Novembro en Castro de 
Rei celébrarase unha cea hornaxe 
ao galeguisrn Antón Moreda na 
que participará o poeta Manuel 
Maria. O 1 7 de Decembro, farán 
entrega dos prémios Dona Cons
tanza e Hrigadista Cakla.loba. Para 
as Brigadas, que valoraron moi 
positivamente o traballo realiza
do desde o seu nascemento, cóm
pre seguir traballando na defen a 
do Património co ánimo de con
querir "nun prazo de tres ou catro 
anos unha auténtica revolución 
cultural na T erra Cha".+ 

. :11 Festeixo de Teatro en Viana do Castelo 
Compañías, actores, autores e diretores teatrais da 
Galiza e Portugal xúntase os dias 14, 15 e 16 de 
Novembro en Viana do Castelo para participar no 
II Festeixo, patrocinado polo Eixo Atlántico, ao 
Ministério de Cultura de Portugal e a Fundación 
Gulbekian, entre outras institucións. O grupo 
Chévere, Dolores Vilav~dra, Candido Pazó, Xosé 
Manuel Pazos, Eduardo Alonso, Roberto Vidal Bo
laño, Manuel F. Vieites, Gustavo Pernas, Joao 
Luiz, António- Reis, e Alexandra Moreira son al
guns dos particpantes no en¿ontro ·no que se deba
ten os problemas de ser profesiona.r no teatro, as 
cenificación dos clásicos, os modelos de exibixción 
teatral e os espazos de exibición. Repr~séntase na 

- '-

fin de sem911a Anxeliños, de Teatro do Aquí, Noite 
das Trfbades de Teatro do Atlántico e Alice no País 
da Máravilhas de Teatro de Marionetas de Porto. 

O programa do Festeixo exténdese na vindeira se
mana coa representación de compañías portugue
sas e galegas. Pala Sá de Miranda de Viana do 
Castelo pasarán os grupos Teatro em Movimento 
de Braganc;a, As boas raparigas e Seiva Trupe de 
Porto, Filandorra de Vila Real, Teatro de Braga e 
Teatro de Noroeste ademais das compañías da 
Galiza Ollom'ültranvia, Teatro do Noroeste, Ché
ver.e, Compañia Marias, Ancora Producións, Tea
tro do Adro e o Centro Dramático:• 
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Atrévome 
a dicer 

Título: Un xogo de apó~rifos. 
Autor: Xosé Carlos Caneiro. 

Editorial: Edicións Xerais. 

Que acabo de ler unha gran no, 
vela, autoría de Xosé Carlos Ca, 
neiro, a quen, cando lin Histo, 
rias no fio de Monterrei, conside, 
rei capaz de grandes fitos, vista a 
forza e orixinalidade fabulató, 
rias. Perse.veráncia, non des, 
maiar. E non desanimou; nótase 
que para el e cribir e vivir ve, 
ñen senda o mesmo, en cada pa, 
labra, frase, oración, latexa o 
pulso dun corazón, o de quen es, 
crebe. Mália que o futuro do meu 
país é unha maldita quimera (páx. 
350) e que comeza preguntán, 
do e se son compatibles a f eUcida
de e a literatura? (páx. 11), afor, 
cunadamente percatouse de que 
É preciso conservar a esperanza. É 
preciso conservala en formol, cun
has gotiñas de xenebra barata en
gadida e, a ser posible, cunha copi
ña de augardente do país, ilegal e 
proscrita (páx. 366). 

Que o libro esta povoado se se, 
res amargos bebedores impeni, 
tentes de tila, ulcéricos (de duo, 
cieno) de metro cincuenta e n°' 
ve centímetms de estatura e se, 
tenta anos de idade afecciona, 
dos aos caramelos de laranxa 
calmadores do mal, xunto a so, 
bres viscosos, e que sempre qui, 
xeron/queren escribir unha no, 
vela sobre Bach. Silesio Braun. 
Un para cada momento. Que 
pode ser dramaturgo fracasado, 
p eta, demente, perdedor, filo, 
sofo, gurú, médico, vendedor, 
profe or, etc., etc., etc." Pero 
sempre é o me mo Silesio sim, 

X.Osé Carlos Caneb'O. 

plemente porque a nosa vida é 
un prisma composto de situa, 
cións, nomes, actos que non 
son, executados por nós pero 
son nasos porque nos afectan, 
encádrannos o retrato para a 
posteridade. 

Que unha hábil, áxil e inteli, 
xente técnica narrativa permi, 
telle construir unha novela co, 
ral onde todos os protagonistas 
son uns superpostos, mergulla, 
dos, excéntricos, concéntricos: 
Porque é unha novela coral: 
preténdese dar unha panorámi, 
ca da vida social desde a falsa 

perspectiva de un diferente Si, 
lesio, mais hai unha fortísima 
carga (intromisión do escritor 
no papel do narrador?) de pen, 
samento e consciéncia social · 
tffiívocos que atan todos os rela, 
tos. Mesmo o constanté recurso · 
á preséncia de dous planos na, 
rrativos -tres tendo en canta as 
citas xustificadoras do apócrifo 
que preceden a segunda parte 
de cada capítulo, ás que hai que 
hai que asignar dono: interfe, 
·réncia autorial ou autor implíci, 
to- incoincidentes temporal, 
mente, remata senda outro ele, 
mento unificador pois todas as 

NARRATIVA 

ondas son producidas pola mes, 
ma pedra tirada a agua {létnbre, 
se a católica,catódica figura que 
representa a vida .h1:1mana como 
un mar). Son 36 os relatos,capí, 
culo que -_coÍnpoñe~ éste xogo de 
apócrifos . ~ só no final han se dá 
esta dobre pre§éncia./' 

Que desfi?-n palas s;l\?S . páxinas 
distintos x@neros narrativos e 
mesmo se 'µt1lti.~~ o ;;egro: que de 
todo ha"'f'"na . : ~..:... . . 

d~~ªdÜf!f'~-~ .,~; ,:·~~· .. -;;_T 
vect}yci~]iff, ' --·confiamos-.
xid~~-:i-i~fta··~.e~ que-·· .. , . 
as · obras.-~cf.o .· ·_ • · - · ·: . 
me rH e é-aú · cbñttnue a· 
baulaque ma, atentar a 

' málón que . ca: dÍário 
recen de ver-
dade, dese co- contra as 
razón do-que regras, 
presume-. O contra as 
corazón que di cartas 
deitar. nos seus 
libros (páx. marcadas da 
276). E non baralla, 
fican indem, contra os 
hes os auto, 

axiomas. res recoñeci, 
dos que pasa, 
ban inadver, 
tidos no me, 
dio das suas obras, autores ausen, 
tes que escribían todos os xéne, 
ros, brillantes en todas as áreas 
do saber, autores que incluso se 
permitían a licéncia· de escribir 
literatura infantil có pretexto de 
facer ler os c;:ativos: salvadores do 
patrimonio nacional! Gusta· 
pensar que a poética de Xosé 
Carlos Caneiro é a sinceridade, 
aderezada con un magnífico tra, 
tarnento lingüístico, criando un 
estilo próximo á prosa poética 
p_ero sen atadallos, libre, própno, 
particular e intransferíbel. 

Que, evidentemente, hai moita 
(Pasa á páxina seguinte) 

Uns textos que textemuñan a liña progresiva e de autoesixencia adoptad~ polo autor. 
Literatura de e pa~a adultos, desacougapa, e desacougante, diante da que ninguén 
ha quedar indiferente. Literatura, evidentemente. 

Ramón Nicolás 
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UN XOGO Dt APÓCRIFOS 
Xosé Carlos Caneiro 

SAROU 
Ramón Caride Ogando 
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J conta dé libros 1 

A amizade de Natacha 
Miéhel·e Alan Badiou 
A editorial Noitarenga publica o libro 
ABNM, iniciais dos doqs conversado
res das suas páxinas; AlaJ,1 Badiou e 
Natacha.Mithel. A 
autora récolle 
unha ehttevista 
co eséritor, profe
sor e filósofo Ba, 
diou; relata a sua 
relación con el, o 
que fai' da sua obra 
unha necesidade 
para entehder a 
Franza das últimas 
décadas e parte da. . 
cal está ttaducida ao -

· galego por Nóitaren, 
ga. Michel coñecéu a 
Badiou pouco antes c!.e 
que este publicase Teoría do suxeiw. + 

Antoloxia~ persoal 
de Cesáreo Sánchez 
A escrita do silencio é antoloxia do po
eta Cesáreo Sánchez, versos de vinte 
a,nos de escrita que Manuel Maria des
crebe como enraizados pa ttadición líri, 
ca do país e "dunha arquitec, 
tura formal moi 
sólida", parale, 
los aos estúdios 
desta matéria do 
escritor. A me, 
.mória, o mar do 
fin da terra, as 
conversas do in• 
vemo, a escrita da 
luz son alguns dos 
capítulos desta bio, 
grafía poética da 
que Xulio L.Valcár, 
cel elóxia a sintaxe 
"que reduce a expresión á concreción 
máxima". Di Cesáreo que "sen memó, 
ria, a vida dorme". + 

Manual para escritores 
Apresentouse o libro de Manuel Mira
gaia Manual para escritores e outras 
sátiras, no que recolle en clave· de hu
mor os textos publicados en méios es
critos. O libro, qÚe sae na coiección 
Delfin de T oxoutos, ten un enfo
que xuvenil nas 
pezas que o 
compoñen ·che· 
as de ironia. 
Nos seus conse, 
llos para escrito, 
res, aos que el 
considera "perso, 
as normais", sina
la que para 
progresar hai que 
gañar concursos, 
ser adulón, un ca, 
nalla, arrodearse de 
tipos parvos e ter 
unha confianza ilimitada nun inesmo. t 

Un texto clásico da 
pedagoxia ao galega 
A pedagoxia de Célestin Freinet, nas
cido en 1896, foi coñ'ecida un chisco 
no Estado na II República e despois 
nos anos setenta. O seu pensamento 
político achegouse- ao mañcismo e as 
suas experiéncias 
pedagóxicas 
á Escola No, 
va Europea. 
Técnicas 
Freinet da es, 
cola moderna 
é a o-aducción 

- ao galego dun 
clásico da pe
dagoxia e está 
publicado por 
Xerais e Nova 

. Escola' Galega, 
cuxo reponsábel 
Antón Costa, intro-
duce ao autor que cria na organización 
comunitária para educar.+ 

) 

.... 
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'(Ven da páxina anterior) 

metaliteratura. Un non pode 
deixar de pensar en O infor.tu~ 
nio da soidade, -a anterior entre
ga, que aquí hai moito solitá
rio, un estado permanente.. de 
fracaso-hendecasilabo atroz 
(páx. 367), sobrevoando conti
n~amente. Pero este xogo inte
resa máis : críase uh clima moi 
alto desde o inítio e mantense 
ata o remate, iso era o reto, de
safio vencido con sarcasmo, 
humor lirismo,_ e intelixente 
estratéxia narrativa. Unha de
sas estratéxias consiste nas 
constantes referéncias ao .lei
tor, primeiro, e aos le~tl}rópa
tas despois. 

E fai pensar en Proust. (Na pro
cura do tempo perdido), ácho lle 
moitas conexións óbv.ias. E ta
mén no Quixote (xa nada máis' 
ler o ~orne dos .capítulos) pero 
só é comparábel á segunda par
te cervantina pois o collage _in
seguro e sen propósito da pri
meira supérao Caneiro en cal
quera comparanza. E ocorré'": 
ronseme Dos passos (Manhat
tan transf er) ou Cela (La Col·
mena) e toda a rea do que vi
mos chamando novelas corais, 
e, non a topo onde ·a novela de -
Caneiro sexa inferior . Tam
pouco é perfecta · por parcial: 
con ese deseño narrativo habe-

. rá q~ien pense que ou lle sobran 
páxinas -o leitor que facilmen
te desmáia- ou lle falta un sen
núme ro. Confiamos en que 
continue atentar a diário con
tra as regras, contra as cartas 
marcadas da baralla, , contra os · 
axio mas que nos empuxan a 
crer na mansidade, na entrega, 
na claudicación das utopías 
(pax. 172): ·non hai ~e itor im- -
plícito, só escritores cp corazón 
de palabra. E tamém lembrei a 
Pedrayo, Cunqueiro, Fole ... 

Que é libro de cabeceira, dos 
que sempre se aprende algo no
vo, que gañan co tempo e susci
tan análises sen fin; todas xusti
ficadas e nunca suficientes. Se- . 
guramente non é leitura de ma
sas, pouco importa, importa es
cribir o que un quere, como que
re, e facelo ben. 

Que me queda moito por dicer 
de esta magnífica novela, e non 
hei -tardar en fac.elo. • 

1 

XOSÉ MANUEL EIRÉ 

Dos murais de 

Urbano Lugrís 
aos colla_g~s . 

de Facal 

Cando caeu nai ~osas mans o li
bro de Manuel Facal, Pinturas e 
Collages. 1970-1990, descubríuse; 
nos unha ollada distinta do labor 
que tiñamos coñecido ata o da
quela sobre esfe pintor carballés; 
da-mesma maneira amosóusenos 
como un dos máis intemacionais . 
creadores plásticos galegas da ac
tualidade, en tanto viviu · en dis
tintos países europeos ou america
nos, en tanto as súas obras colga
ron, e colgan aínda, en multi~ude 
de galerías de fóra do país. 

- Pinturas e Collages. 197Ó-i990 
conforma o número inicia l 
dunha nova colección, "Artes 
Plásticas", da editorial coruñesa 
Espiral Maior, na que, segundo 
palabras do coidader da edición, 
se aposta por "facetas descoñeci
das dos artistas contemporáne
os", aínda que isto supoña uh 
certo risco perante demandas di
ferentes dos lectores. Pese a iso 
o camiñó botouse a andar, e 

. nesta ocasión coa colaboración 
da empresa Conservas Calvo. 

En canto á estructura <leste-segun
do libro de Facal, dado que no 95 
sacara do prelo, na mesma edito
ra, un voluníe ensaístico co título 
de Notas sobre estética e arte po
pular, preséntasenos en tres partes 
ben diferenciadas. Unha primeira, 
introductoria, onde se recollen 
textos analíticos-dos críticós de 
arte Xosé Antón Castro, Xavier 
Seoane, A lberte González-Alegre 
e do propio Manuel FacaL Unha 
segunda parte conformada por 23 
pinturas e coilages que viaxan en
tre títulos tan dispares como "Es
panta páxaros", "Cabalo", "Nau
fraxio" ou "Cabalo de mar", este 
último que tamén se reproduce na 
rnntraportada: Péchase o libro, a 
modo de epílogo, cunha recompi-

. lación exhaustiva de exposicións 
individ_uais ou colectivas realiza
das por Facal, cunhá tamén longa 
bibliografía sobre . o gravador, así 
como urll:ia traducción ao inglés, 
a cargo de Jack Hill, dos cinco 
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Mistérios e/o Mar, mural 250 x 490 cms. de Urbano Lugris. 

textos introductorios que abren o 
volume. 

No limiar, Antón Castro é quen 
de pósicionar o traballo de Facal 
dentro das correntes creativas 
da contemporaneidade: "A pin
tura de Facal posiciónase nesa 
grande corrente estética acumu
lativa que reivindica o readyma
dismo da materia e o seu teluris.
mo por riba da signiÚ~ación do 
obxecto, porque a arte é para o 
carballés un ,mecanismo para in
terpreta-lo mungo desae as pro
pias expefienci~s persoais". 

Por outra banda, Xavier Seoane 
descúbrenos a un facal "creador 
interdisciplinar", esencialmente 
grava,dor, pintor, participante en 
libros de artista, colaborador 
con estampas de carpetas sobre 
textos poéticos, traballador den
tro do campo fotográfico, do de
seño e da docencia, e tamén ar
ticulista sobre temas de refle
xión artística, ernolóxica, antro
polóxica ou da creatividade. 

Descríbenos que os seus verda
deiros comezos esti veron en te
rras de Bergantiños: "Os seus ini
cios, se nos retrotraemos a épo
cas case aurorais da súa persona
lidad e, teñen como mestres a 
Dalí e Picasso. Son experiencias 
debuxísticas de índole surrealista 
e cubista, representando figuras. 
Experiencia decisiva naquelas 
datas é o coñecemento das pin
turas oceánicas e fabula.dores de 

Urbano Lugrís a través da obras 
da Casa do Pescador de Malpica, 
onde Facal pasaba o verán ". 

Así como diferencia "dúas etapas 
ben definidas, que veñen coinci
dir, respecrivamenre coas décadas 
dos anos setenta e oitenta. Aínda 
que en ambas 
as dúas o fun-
damento es
tético básico 
é o colaxe, na 
primeira o so
porte é máis 
irregular e fle-

Xavier 
Seoane 
descúbrenos 
a un Facal 

x íbe l a nivel 'creador 
formal, e na 
segunda máis interdis .. 
convencio
nal, máis clá
sico, pois os 
materia.is van 
montados so
bre bastidor._ .. 
Nos anos s¡e
tenta, os ma
teriais están 
destintados, 
sen utiliza

ciplinar', 
gravad ar, 
pintor, 
partiticipante 
en libros de 
artista, 
colaborador 
de carpetas 
sobre textos 

ción de cor, 
constituíndo poéticos 
referencias a 
un mundo 
orixinario de 
cordas, arpilleiras, liño, algodón, 
estropaxo, esparto ... cosidos sem
pre á man, con ~oscos fíos e cor
das de diversos grosores. Na se
gunda metade dos anos setenta, 
os materiais comezan a sufrir un
ha altera~ión. Por outra· parte, 

ANOSA TERRA 

ntíntan . Por outra, om t n 
a un proce d tortura, d r t r
e mento, de torsión ... o reciclo 
pasan dunha presentación plásri
ca áurea e ecolóxica, a outra uxa 
e violenta". 

En definitiva, para eoane, Ma
nuel Facal "ao long da úa bra 
pictórica, amó a e como un ar
tista conectado co e píritu do 
eu tempo, aínda que de exo o 

de e tablecer ponte co primiti
vo e o tradicional". 

Cabe re altar a reflexión que o 
propio gravador carballés realiza 
obre a úa obra no dous artigo 

que insire en Pinturas e Collage. 
Neles, define o eu collag : "En 
diferentes texturas e volum , ca-
e esclutórico , expoñ a materia 

en releve cunha fluidez que pre
tende criar unha forte a ti idade 
estética. Unha animación que ex
panda .e tran parente a 6 rma · 
plásticas". En canto á di p ici ' n 
das cores resalta que "unha pri
meira cor é negra, que facilita un
ha rápida e dramáti a vi i n uni; 
caria de comp ición. A intr 
ción da próxima e r rá qu 
de encadee a re cción cr mática 
que non cesará ata final da 
A en ación viaxan d nd 
ción a rep u , d nd . 
sión ao lirismo. As cor vi t n as 
formas ara apropiarse da úa iden
tidade e crear unha unidad d 
forma e cor".• 

XOSÉ M. VARELA VARELA 
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Bragado di que o libro gal ego está en perigo 
J , . 

Xabier Manteiga gaña o Xerais e Mª dos Anxeles Alfaia o Merlín 
de Literatura.Infantil .e Xuvenil 
*P. CASTRO 

O pasado Sábado 8 de N ovem, 
bro celebróuse a XIV ~dición 
dos prémios Xerais. Xabier 
Manteiga, que quedara de fina, 
lista no 1996, foi desta volta o 
gañador do Xerais de novela, 
coa obra titulada Manantial. 
Pola sua banda, Maria dos 
Ánxeles Alfaia recebéu o pré, 
mio Merlín de Literatura lnfan, 
til e Xuvenil coa obra Sireno, 
Sireno e como novidade apresen, 
tóuse un novo prémio á Cola, 
boración Editorial, que na sua 
primeira edición recaeu na im, 
pren a viguesa Gráficas Númen. 

As dependéncias de Cerámicas 
do Castro, en Sada, foron sede da 
cea d gala da XIV edición dos 
prémi Xerai que comezou coa 
actuación musical do cantante 
berciano Amáncio Prada. Tras 
da música chegou a cea e con ela 
as primeiras intervencións. 

O encarregado de abrir o acto, 
como representante da editorial, 
foi Manuel Bragado. O director 
de Xerais fixo especial fincapé 
no problemas cos que se enfron, 
ta a indústria editorial e en refe, 
réncia á posíbel liberalización do 
mercado do Libro asegurou que 
e tá en perigo a continuidade e 
consolidación dos textos galegas. 
Bragado rematou incidindo na 
necesidade de que se poñan en 
marcha políticas que favorezan á 
di.fusión da producción cultural. 

Pola sua banda, Miguel Anxo 
Prado, que participaba en calida, 
de de nativo de Sada, lernbrou a 
irnportáncia "de preservar a no a 
cultura'', pero especificou que 
queda rnoi~o ainda por facer. O 

Maria Ánxeles Alfaia e XabierManteiga. 

debuxante e guionista de banda 
deseñada, un pouco en referéncia -
aos asistentes e un pouco en refe, 
réncia á indústria cultural en xe, 
ral, destacou que esta, "funciona 
corno a cultura do berberecho", 
porque está subrnetida ás regras 
do mercado e moitas veces se sa, 
can á venda productos non de ca, · 
Lidade senón de consumo. Segun, 
do Prado, se a indústria cultural 
galega chegara a cotizar en bolsa 
seria moito mellor considerada, 
ainda que daquela, ao seu enten, 
der, estabelecerian a "superataxa 
da cultura, para pór uh tope". Pa: 
ra o criador do famoso Xabarín, 
as autoridades foráneas porian un 
freo á criación galega argüindo 
que "non pode ser competitiva", 
polo que comezarian a aparecer 
os "excedentes en poesía". 

. T ras do toque de humor do de, 
buxan~e sadense c:omezou a cea 
e houbo de esperar aos postres 
para coñecer os nomes dos gaña, 

dores. O primeiro en entregarse 
foi o prémio Merlín de Literatu, 
ra lntantil e Xuvenil', que. recael,L 
na obra da escritora Mª dos An, 
xeles Alfaia, Sirena , Sirena. Un 
libro que a própria. autora defí, 
niu como "escrito co corazón e 
non coa cabeza, para poder che, 
gar ao corazón". 

Sirena , Sireno relata a históriá 
dun rapaz que atravesa unha di
ficil situación familiar-e que pa, 
ra superar as dificultades se refu, 
xia nun mundo onírico no que a 
famosa escultura viguesa do Si, 
reno fai de fundo. 

X erais de Nove la 
~ 

A obra titulada Manantial, apre, 
sentada baixo o lema "O Prínci
pe", foi a gañadora _do prémi¿ 
Xerais .de Novela. O próprio au, 
tor, Xabier Manteiga conta que 
a história se desenvolve nun pa, 
ís imaxinário no que vive unha 

A Auriense celebra o trinta cumpreanos 

A. PANARO 

família illada. O asasinato do fi, 
llo do terratenente local obriga 
en circunstáncias pouco claras a 
fuxir da vila a todos os membros 
da família que descoñ.ecen o 
ácontecido. O terratenente, po, 

· la sua banda, contrata-a uns asa, 
sinos e iníciase unha persecu, 
ción, que é ó eixo da obra. 

Manteiga explica que as suas 
personaxes son "persoas primá, 
rías, :instintivas", e que através 
da história pretendía facer unha 
análise de como se "comporta o 
ser .humano sen educación". O 
próprio autor indica que ten 
moito de Faulkner, o seu escri, 
tor preferido., ao que. ademais 
quixo facer unha homenaxe no 
momento de recoller o prémio, 
lembtando o centenário do seu 
nacimento. De feíto, a sua pri, 
meira ~bra, Morrer na herba, es, 
cribíuna tras ler as catro primei, 
ras páxinas do libro de Faulk, 
ner, Santuário. "Lin as carro pri, 

meiras páxinas e deixéino para 
escribir o meu primeiro librq. 
Abraiou~ a súa forma· de tra, 
tar as relacións humanas máis 
primárias e·'rratei de transmitir 
es·as sensacións, eses am bien, 
tes", explica, "logo lin o resto 
das obras de Faulkner". 

Mália ter comentado que reffia, 
tou a obra gañadora en tres me, . 
ses, xusto a tempo para apresen, 
tarse ao prémio Xerais, especifí, 

. ca que "escribín porque me ape, 
recia e logo decateirile de que 
estaba aí o Xerais e que podía 
gañar". Man teiga foi finalista 
dos prémios que outorga a edito, 
rial viguesa hai 2 anos e asegura 
que a ?preseni:ou porque "estaba 
convencido de que podía gañar" 
_porque "~staba mel!Qr escrita 
que a out,ra", di. Para el ter r~ce~ 
bido o prémio Xerais é impor-

. tante porque "da prestíxio, pu, 
blicidade e permite publiq.r a 
obra" e engade que p~sie ter ou, 
tras duas novelas publicadas 
"nunca tantas entrevistas me fi, . 
xeron como agora'!. 

Novidade 

Despois xa da entrega do prémio 
de povela, Manuel Bragado · vol, 
veu subir ao estrado para apre, 
sentar unha novidade, o Prémio 
Xerais á Colaboración Editorial, 
que r~caeu na figura de Luis Noia 
Domínguez, como director e pro, 
prietário de Gráficas Númen. Na 
entrega do prémio, Noia resaltou 
a irrtpÓrtáncia ºdo recoñecimento 
do labor realizado ao longo destes 
anos e adicou unha palabras ao 
aniversário da revolución rusa, 
"na que moitos homes puxeron 
tantos esforzos". • · 

Otero Pedraio e Ferro Couselo entre os fundadores desta agrup~ción cultural · 

* PAULA BERGANTIÑOS 

A celebrac ión do San Martíño 
coincidiu en Ourense cunha ofe
r nda p ética a Otero Pedraio 
e gall d trinta cumpreanos da 
Agrupación Cultural Auriense. Es, 
te acto, no que partipou o poeta 
Millán Picouto, serviu para por 
de manifesto que unha boa parte 
dos mozos e das mozas ourensáns 
seguen engaiolando á cidade 
cunha ampla axenda cultural 
que se renova ano tras ano. 

A.o nacemento da Auriense na 
cidade das Burgas en 1967 esd, 
veron ligados o grupo de vellos 
galeguistas que se xuntaban no· 

· Café do Miño e un grupo de mo, 
zos, estúdantes de Maxistério, 

. aos que se coñecia como os do 
Cafe Coralín. Entre eles estaban, 
ademais de Otero Pedraio, Xesús 
Ferro Couselo, Eleuteiro Gonzá, 
lez Salgado, Bieito Fernández, 
Xaquín Lourenzo, Salyador Rei 
Dominguez, Antón F~rnández 
'8ánchez, ·Carlos Guitián, Nemé, · 

~ sio Barxa, Pedro Merino e San, 
tiago Docampo FigueiraL ~ _ 

Bieito Fernéindez, fundador da Auriense. 

Antes da sua aparición l€vaban 
tempo facendo camiño en prol da 
normalización do idioma e da 
cultura a asodaeión cultural O 
Galo (1961), O Facha (1963), a 
Asociación Cultural de Vigo 
( 1965 )e o Clube Cultural Valle In~. 
clán en Lugo (1966). En 1967, 
coa Auriense nace tamén a Aso, 
·ciación Amigos da Cultura de Pon, · 
tévedra, e máis tarde outras como 

- Abr.e~td1969), Francisco Lanza 

(1972),0s Cigurros de A Rua 
(1973) ou Os Coupos (19-74). 

Situada na rua Curros Enríquez 
número 35, o traballo da Aurien, 
se viña a ser moi semellante ao _, 

convócanse concursos de narra
ción infantil, ·coláborase na or, 
ganizac-ión das III Xomadas de 
Narración Infantil e nas I1I Xor, 
nadas de. Cine de Ourense. · 

das diferentes agrupacións cultu, N amen tras no ano -197 5 eran 
rais que antes do 1975 prolife, proibidas mesas redondas sobre 
raron polos povos e vilas de todo temas como a industrialización 
o país. A Festa da Arbore e o bia de Galiza ou a Seguridad~ Social 
das Letras Galegas son algunhas Agraria, pasan pola Auriense .per, 
das festividades que celeb,raron- soas como Manuel Maria, Mén~ 
desde o seu nacemento. T amén dez Ferrin, Carlos Casares, Maria 

' editaban un boletín informatÍvo Xosé Queizán, Maria . do Canno 
mensual a par que convoc~ban T eixeira, X;:i.quin Lourenzo, Xosé 
excursións,. conferéncias e outras Manuel Beiras, López Suevos, 
actividades culturais. · . Vilas Nogueira, Manuela Frague, 

la e Francisco Carballo. 
A partir do 197 3, ano no que se 
celebra un curso de língua e li, Segundo se recolle nun especial 
teratura ~ no Coléxio Marista de publicado co motivo do 25 ani, 
Ourense aoque asistiron 70 per, . versár1o desta agrupación "moitas 
soas, fálase dunha segundá etapa veces os actos das asociacións 
da asocíación na que prima a eran' tapadejras legais para dar a 
corrente 'interna, que fronte aos coñecer orgahizacións nacionalis~ 
culturalistas, pulaba por un Au, ta". "A partir de 1977 ,engaden-
nense máis comprometida politi, a consolidación do proéeso de 
camente. Na história da asó, transición política abriga aun 
ciación faise referéncia ao perio, proceso de replantexamento ,en, 
do entre 1974 e r977 como un gaden'. As asociacións culturais · 
dos IT\áis _ac.tiv;.o;;. Nestes, anos"" .. ~ªFºR teñetb.8!.le ~er c;aixad~re, 

-~" ..,.. ... ; ~-il .. ~ ---: :_ ,. ... ~~·~ ..,. '\.- ~ ·~. r- ....... ~_ ~- 1, ..... _ .. ~ .. - . r 

soháncia de contidos políticos 
clandestinos". Nembargantes "se, 
guia senda necesário un proceso 
de normalización cultural, de 
concieciación dun país, dé gale
guización dunha sociedade con 
escasa conciéñcia de seu, por elo 
a loita cultural con diferentes for, 
mas segue a ter plena vixéncia". 

Vinte anos despois a Auriense ·se, 
gue a dispor dun actividade cul, 
rural envidiábel. Anualmente 
particip~ da celebración en Qu, 
rense do Entroido, da Festa dos 
Maios e da festa do San Xoan. En · 
datas como oDia da Muller Traba, 
lladora organízan conferéncias e 
debates. A cita co Dia das Letras 
Galegas acoden coa celebración 
dunha semana cultura baixo o le, 
ma 365 dias de Letras Galegas e a 
do 25 de Xullo co progr~ma do 
Mes da Pátria. Concertos, rotei, 
ros, mostras ou debates, entre ou, 
tras· actividades, organízanse de 
cotio no seu local en Ourense, no 
que -tamén se xunta, desde hai 
máis dun ano, un grupo de xente 

· que traballa na recuperación de 
c.~ tigas populares. • ... "'~ :.: 

. ' 

... . 
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A "História Xeral de Galiza 
recén editada por A Nosa 
T erra insírese nun proxecto 
colectivo que ten como ob
xectivo a recuperacion da 
memória e "a promócic?n 
dunh-a história elab~rada 

. desde nós mesmos". Os au
tor~s, Bieito Alonso, Fran
cisco Calo, Francisco Carha
llo, Anselmo López. Carreira 
-que non pudo asistir á xun
tanza, sendo entrevistado 
posteriormente- e Luis Obe
lleiro forman unha equipa 
que aposta pola--difusión da 
história galega e traballa por 
romper os tabús dos estudos 
oficiais de modelo único, 
abrindo tamén novas liñas 
de investigación. Os interro- · 
gantes de por que ah1da que
dan pontos da nosa históriá. 
na p-enumbra e por que as 
fontes se usaron para hegar 
máis que para recoñecer esta 
realidade nacional resposta
riase pola mesma actit_ude 
que .agora leva ao ministério 
a promover un plano d~ estu
do de Humanidades que nega 
ás nacionalidades históricas. 

ANOSA TERRA 

. - . 

'A História Xeral de Galiza 
rompe moitos tabus históricos' 
Bieito AlÜnso, Francisco Calo, Francisco Carballo e 

Luís ·Obelleiro, autores da obra editada por A Nasa Terra 

Quedan inoitos pontos escuros 
ña nosa história? 

Luís Obelleiro: Ql)ep9-n m©itas " 
l,iñas de illvestigacion que abrir. -
E a Universidade 
quen ten que tirar 
cliso, intlepen
d i ente mente · de 
que exis.tah gru, 
pos extrautüversi, 
tários como. pode 
.ser o noso. A 
emigración con 
tanta releváncia 
para nós non está 
estudada en toda 
a sua dimeñsión. 
A guerra civil e o 
franquisrno nen 
están estudados 
nén en carniño. 
Ti vernos que 
agardar até hai 
poueo para que 
comeceran a apa, 
recer investiga, Francisco CarbGllo. 
cións sobre open, 
samento galeguis, 
ta e o nacionalismo. Nós - esta~ 
mos ·colaborando sobretodo na 
difusión da história. A maioria 
dos artigos científicos; de gran, 

de especialización qu~dan nos 
despachos, non son lidos nin 
citados, por iso digo que o noso 
labor_ de_ divulgación: está a sei: 
relev-ante, -porque 1~os dirixi, 

rnos..a un público 
.ao que non. se · 
ehega desde . as · 
institucións uni , . 
versitárias. · 

F. Calo: Houbo· 
un grande . libro, 
o da frente cultu, 
ral da .ANPG, de 
cando corneza, 
ron a aflorar as 
histórias de Gali, 
za, hai xa moitos 
anos, feito a base 
de colaboracións .
Logo cornezou a 
haber unha série 
de histórias repe, 
titivas nas que o 
único que se no, 
taba era a dife, 
réncia de plante, 
xarnento ideoló, 

xico subxacente, porque queirá, 
molo ou non, a história é dura. 
Se facemos unha comparación 
con · outras -a de Faro de Vigo, 

-0. CARME V.-DAL 

por exemplo- encontramos un 
abismo porque hai unha con, 
cepción da história diferente. 

_ Oifir~ :moito .. a que. se fai ~esde 
--dentro daquela outra que serve 

2ara seguir tendo un currículo. 
As ·veces para conseguir un bo, 
c;adillo ~ inventa un moito máis 
que para dicer que ama á sua 
terra. A História Xeral -é un 
grande avance con respecto a 
todas as demáis porque está fei, 
ta de maneira absolutamente 
científica, aséptica, e, ao mes, 
mo tempo, nótase que ten amor 
á terr~. -

-Séntese a necesidade dunha 
história própria? 

F. Carballo: De acordo co aflora, 
mento da conciéncia de clase 
social, d·e país, aparece a necesi, 
dade dunha história própria, pe, 
ro ,hoxe, tal e- como está o seu 
estatuto científico, un historia, 
dor ~ério ten que estar moi 
atento aos dados obxectivos .. Jn, 
ventar hoxe seria imposíbel, 
inaceptábel, non como podia· 
ser para un romático. O que pa, 
sa é que a hermenéutica usada 
por cada un é diferente e nese 

sentido non é igual unha histó; 
ria que se fai desde Galiza e 
cunha preocupación polo país 
_qu_e outra feita desde fóra para . 
ol!fros servizos. A nosa está fe¡, 
ta cun prisma de, 

·terminado, que 
non engana, e, ao 
mesmo tempe, 
pode ser valorada 
por outros histo, 
riadores. 

Luís Obelleiro: O 
caso da forma, 
ción do Reino de 
Galiza na idade 
media está 
nunha penumbra 
interesada-. Sae 
agora por Camilo 
Nogueira e Pena 
Grande, funda, 
mentalmente. 
Verdadeiramente 
na Universidade 
e noutros ámetos 
oficiais séguese 
utilizando a tese de Pidal da 
Galiza astúrica, de León ... 

F. Carballo: Todo inves~igador é 
debedor de algo que lle deron e 

os historiadores galegos e tán a 
cair nunha presentación do 
Reino de Galiza totalmente su, 
bordinada. Está moi á vista a 
presión da que costa sair, mes, 

mo sendo na , 
cionali ta. 

Bieito Alonso: Hai 
unha palabra que 
non está de moda 
pero que reflexa 
bastante o que 
acontece no país: 
colonización. Hai 
un reflexo do pró, 
prio pais en-todo 
este tema de de, 
bate. Falo a conto 
da cuestión que 
xurdiu polo terna 
do plan de huma, 
nidades. Cando 
-nun especial de El 
P ais se apresenta, 
ban os diferentes 
modelos pedagó, 
xicos da história 

faciase unha análise ideolóxica, 
absolutamente destrutiva que es, 
taba destinada a facer ver o pro, 
vincialismo no que caen as na, 

(Pasa á páxina seguinte) 

A 



ANOSA TERRA 

(Ven da páxina anterior) 

cións históricas, a limitación, os 
pequeniños que somos, e o gran
des que queremos ser. E un com, 
bate perfeitamente deseñado, 
ideolóxico e tamén político . 
Aqui hai un modelo que se apre
sentou como o único posíbel e o 
que non se acollia a el era un 
maldito. 

F~ancisco Calo: Nin a cultur!:t cas
trexa é aséptica, como tampouco 
o é a fdade do Bronce. Podo de
mostrar que daquela eramos máis 
·atlánticos e europeos que o resto 
da península e iso non se di. Os 
romanos falaban de Natio Galla--: · 
ecia pero iso non lle gosta escoi
talo a Fraga porque nese témiino 
xa se recoñe,ce como nación. Xa 

GuieirQ 
CULTURAL 

hai moitos anos que, nun progra
ma televisivo de Balbin, díxoo 
Presedo, o catedrático de Anti
ga. Nós tiñamos un e?tat.uto 
completamente distinto· dentro 
da romanización. 

F: Carballo: A História faise no 
Renacemento ao servizo da mo
narquía unitária e dese esquema 
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ainda non se saiu porque lle su
cedeu o estado liberal unitário do . 
século XIX. A Universidade foi 
un instrumento desé. estado para 
crear fupcioilários. Esa mentali
dade pasou ao ~axis.tério e logo 

· . levouse ao mundo civil. A Uni
versidad e de Sanriag~ era-d~ 
lgrexa, cteouna Fonseca, e os 
fuñcionários da lgrexa e: a mo-

narquia recebian a mesma forma
ción. A Igrexa, os funcionários, 
Ós avogados, os mestres e os xui
ces transmitían a mesma menta
lidade. No século XIX co estado 
liberal, a lgrexa creou os se~iná
rios que fundan en Galiza os bts
pos españoles cun ic;leal castren
se, ao servizo da igrexa española, 
contra o estado liberal español.+ 

,--

'Galiza segue a ser ignorada na história Of idal' 

Os estudos non mudaron cp 
Estado das Autonomias? 

Francisc~ Calo: Vinte anos des, 
pois séguese facendo a mesma 
história. 

B. Alonso: A República foi inte
gral e o meio administrativo, 
xurídico que se manexa non su
puxo nengun cámbio ao respei
to do que existiu, non houbo 
ruptura co pasado. 

F. Carballo: A Constitución in
siste no Estado 
unitário. Hai un
ha conce ión ás 
naci nalidades 
hi tóricas pero 
nunca e quixo 
pre cindir da na
ción única. 

L Obelleiro: O de
creto de Humani
dades que agora 
e quere implan, 

tar é ectário. Sé
guese partindo da 
nación única coas 
suas diversidade 
e, de feíto, na Ida
de Média, o con
tido n Al An
dalu , a te ria do 
cinc Reinos de Bieito Alonso. 
Pida!, é dicer, Le, 
, n, C tela, Navarra, Aragón e 
Catalunya e despoi r povoación 

rec nqui ta. Galiza como tal 
n n apar ce. E din que hai que 
val rar itivament o coñece
ment d eñ r , de feit , e de 
ata . V lv m á hi tória fac
ual d em r . Coma n fran

qui m , nde a pila de nomes le-

vaban a xustificar a Franco. T rá
tase de traer unha visión mitifi
cada de persoeiros dó pasado e 
mediatizada polo presente. A esa 
história factual e narrativa 
oponse a história da aprendizaxe 
significativa, conceptual. Que
ren usar a ideoloxia ao servizo 
dunha realid.ade. Nese diagnósti
co coincide non só o PP senón 
tamén González e o PSOE. 

B. Alonso: Frente a várias na
cións, unha. 

F. Calo: O plan da 
ministra é de
fender o que a ni
vel europeo está 
demostrado que 
foi un fracaso, o 
es ta do-nación 
único. Irremediá
belmente a diná
mica condúcenos 
a unha Europa 
dos povos e están 
dando bandazos 
para defender o 
imposibel que é 
conservar a iden
tidade do estado~ 
nación único. 

l. Obelleiro: En 
cada proceso elei
toral vese con 
claridade o avan

ce do nacionali mos. Como e 
combate? A história non é asép
tica, e a poesía é unha arma 
cargada de futuro, a história é 
pa ad , futuro e presente. E xa 
non me refiro 6 á metodoloxia, 
hai feitos que se ocultan. Segu
ramente non coincidimos na in
terpretación de fontes entre nós 

~. 

mesmos, pero esa non é a cues-
tión de debate senón que hai. 
fontes que se ocultan e non se 
manexan. Por poñer ~n exem
plo, nun libro de Cortázar -nada 
sospeitoso de nacionalista- xa 

-aparece que onde non era Al 
Andalus é Gallaecia. Iso sempre 
se negou e é o tema que trouxo 
de novo á luz Camilo Nogueira 
hai pouco. Por que · non se in
vestiga por esa vía? 

F. Calo: É a manipulación de to
da a história. Agora comézase a 
dicer que hai que defender a Vi
riato e eu lembraba cando esca
vei en Portugal e me presenta
ron a uns viriatos que é a extre- -
ma direita, o brazo armado. 

B. Alonso: Felipe González é 
máis listo e non propón xa o 
modelo de história española se
nón o da história europea. Nas 
suas _declaracións <licia que ha
bía qye ir ao patriotismn euro
peo. E outra coartada que se co
mezá a utilizar, como se o con
ceito de Europa se poidese ma-_ 
nipular segundo conveña. Hai 
tabús que non se ,poden tocar. 
Fálase de guerra entre irmáns, 
pero en Galiza non houbo gue
rra civil. Aquí o que houbo foi 
unha operación de extermínio. 
O da emigración é outro tema 
preocupante. Surpréndenme ás 
reflexións de historiadores pro
fesionais. Ultimamente hai moi
tas persoas que reflexionan so
bre o conceito de emigración 
como tamén hai moitas que o 
fan sobre o de galeguidade, que 
é curioso como se extende. 

A nosa historiografía adoeceu 

de reco~rer aos mitos? 

F. Calo: Cada época pídelle aos 
historiadores que pre5enten unha 
hístória distinta. Nó sécul9 pasa
do o que se lle pedía a Pereira e 
Aguiar era unha história mítica. 
A fiil de século pasado xa se exi
xia que se manexasen documen
tos. Desde hai máis de vinte anos 
o que se demanda é que se come
ce a estudar o que pasa coa socie
dade, coas mentalidades, coa eco
nomía. Con esta história poñe
mos enriba da mesa o que a socie
dad e está exixin-
do. Non desmere
ce a nivel europeo. 

L Obelleiro: Todos 
os povos construen 
os seus mitos. O 
grande salto que se 
dá na historiogra
fía do XIX é Mur
guia e nese sentido 
moitas veces se fa
la de Vicetto desde 
esa perspectiva. 

F. C:alo: Pero en 
Inglaterra, como -
neutras partes de 
Europa, faciase 
nesa altura a mes
ma história. 

Vostedes non só 
Francisco Calo. 

falan de feitos senón que estu, 
dan tamén a economia nas di, 
ferentes etapas. 

l. Obelleiro: ·se Yicetto era o 
toque romántico da historia e 
Murguia xa manexa documen
tos, neste libro non se fai his
tória narrativa, nen factual, se-

nón un.ha análise da economía 
e tamén de como é a sociedade 
e a política. Unha anális~ nada 
novedosa en canto m.etodolo
xia. 

F. Calo: Outro dos méritos deste 
libro, e hon menor, é a s{ia clari
dade -á hora de entender o que 
se fai, por exemplo nas gráficas. 
Aqui enténdese todo, fronte o 
que acontece con outros libros 
de história moderna, especial
mente nos universitários. 

L. Obelleiro: Ho
xe hai máis xen
te que investiga 
por libre e máis 
posibilidades de 
publicar aquelas 
investigacións 
que se están a fa
cer. 

B. Alonso: Hai 
diversidades de 
história, pero 
non é casual o 
retroceso da in
vestigación dos 
movimentos so
ciais . . É impre
sionante que ca
re zamos dunha 
história do agra
rismo. Ternos 
unha história do 

movemento obreiro feíta á 
marxe da Universidade. Outra 
necesidade é a de escribir para 
divulgar, canto máis te enten
dan mellar. 

F. Calo: Os historiadores da aca
démia tenden a ·empregar un vo
cabulátio críptico.+ 

Anselmo López Carreira: 'Non teño reparo en entroncar coa .tradición de Vicetto e Murguia' 

Na parte que lle corresponde 
hai moitas novidades. · 

Metinme con máis profundidade 
no tema altomed ieval que até hai 
pouco se pasou por riba. Houbo 
aportacións como a de Camilo 
Nogueira que presentaron unha 
dúbida ao que até o momento se · 
contaba e profundicei niso. T ra
tábase de estudar o que desa .fe
mática tiñan feito outros historia, 
dores, en concreto Murguia e Vi
cetto cos que entroncamos direc
tamente e presentamos unha vi
sión novidosa. Non se pode repe
tir o que contaba a historiografía 
oficial, moi ideoloxizada e moi 
comprometida co proxecto do Es
tado español. Esta é unha visión 
alternativa, presentada con rigor 
sen ser novidoso porque xa está 
presente nos nosos historiadores 
do século pasado, pero, era tan 
inconveniente para o sistema que 

foi completamente esquecido. 
Mesmo recoñecer o reino suevo e 
os seus adiantos molesta porque 
até o momento preferiuse contar 

· só cos visigodos. 

Recolle entón o legado de Mur
guia e Vicetto 

T ransmitíusenos unha visión moi 
deturpada deles, califícanse de 
historiadores románticos coma se 
non fosen rigurosos. Nen eran ro
mánticos e as hipóteses que pre
sentan aséntanse en· dados firmes. 
Grande parte das fontes que hoxe 
utilizamos foron descubertas por 
eles. A crítica que se lle fai é su
perficial e i:1-teresada. 

Os historiadores e intelectuais 
españois do 98 pararon esa liña 
de investigación? 

Sen dúbida, elabórase un discur-

so que apontala o modelo de Es
tado e nesas coordenadas ideo
lóxicas nas que se asenta o que 
se fai é, nen siquer criticalos, se
nón cortar a historiografía na li
ña de Vicetto e Murguia. Foi un 
corte polo afogamento que fai o 
discurso españolista. Hai que es
perar tres décadas para que val
va aparecer unha corrente moi 
renovada arredor da revista Nós. 
Aos que din que Vicetto ou 
Murguia estaban moi influencia
dos pola ideoloxia hai que reco
mendarlle que lean calqÚera his
toriografía española da época. 

Que supón o recoñecemento 
do Reino de Galiza fronte á di
visión de Menéndez Pidal? 

É curioso comprobar como a di, 
visión en reinos que se estuda 
nos centros de ensino é recente. 
Elabórase e goza dunha enorme 

forza porque ten meios de facerse 
buvir pero se vemos os seus fun
damentos comprobamos que ten 
unha documenta
ción escasísima. 
Sánchez Albornoz 
atópase coa crua 
-realidade de que 
na -Idade Média, 
nos séculos VIH, 
IX e x·, existe Ga
liza por unha ban
da e por outra Es
paña, os cristiáns 
son Galiza e Espa
ña é o mundo ára
be. Ve esa realida
de pero sen em~ 
bargo transmite 
outra idea. Acepta 
o IUarco tradicio
nal ainda que logo 
nos estudos se de- · 
mostre outra cau

que elimina o Reino de Galiza e 
está moi introducida no sistema 
de ensino a pesar de non ten fun-

. <lamento. A nosa 

sa. É unha visión Anselmo Ló,pez: Carreira. 

proposta pódese 
dicer que é rompe
dora e, por supos
to, discutíbel, pero 
desde -O ponto de 
vista documental 
está apoiada. A 
historiografía ofi
cial non a vai 
aceitar facilmente 
ainda que na Uni
versidade de San
tiago empeza a es
tar moi cuestiona
da a división tra
dicional. De todas 
maneiras o esta
mento académico 
e o ensino son 
moi reás:ios ás ino-
vacións.+ 

[ 

.. 



.. 

2 8 13 DE NOVEMBRO DE 1997 • N 2 804 Gm~O 

·Canción de Frágoa · 
Desplazóuse o Orfeón Donostia
rra para cántar uns martinetes na 
audición aa ópera flamet:).ca de 
Falla con que se reinaugurou o 
Teatro Real de Madrid. Cantos 
escoitaron La vida breve pola 
TVE-2 non sei se entenderon 
ben a letra andaluza da música 
que interpretaron os admirables 
cantores vascos. Como eu non 
oia claramente -din que estou 
algo xordo- aquela -letra do can
te hondo, escrita polo malogra
do, poeta gaditano, Carlos Fer
nández Shaw, xa hai noventa e 
tres anos, recurrín a un libro do 
fillo de éste, chamado Guiller
mo, e tamén bo l ibretista de 
ópera e zarzuela. Libro no que se 
incluie o "libreto da ópera, im
posible de conseguir en edicións · 
venal, e ausente desde facía moi
tos anos das librarías de vello". 

Esto clise na solapa do libro 
titulado Larga historia de "La 
vid.a breve", orixinal de Gui

llermo Fernándá-Shaw, e pu
blicado por Edicións da Revista 
de Occidente en 1972, un lustro 
despois da marte do seu autor, o 
fillo do de La vida breve. Tocio 
este preámbulo unicamente ten 
o propósito de explicar o moti-

· vo da miñ8J sorpresa ao coñecer 
agora perfectamente o texto do 
mp,rtinete -canción de {rágoa-, 
cantádo polos donostiarras dis
frazados de ·xitanos; faeendo co
ro na ópera do mestre Palla: 

¡ Malhaya quien Mee yunque 
en vez de TlílCer martillo! 
¡Ande la ta.rea, 
que. hay que trabajar! 

Amiña sorpresa foi toparme 
nos dous últimos versos 
con palabras tan entraña- . 

bles; tan familiares, coma tarea; .. 
a que dou nome á obra esencial 
de Paz Andrade, Galicia como 
tarea, a cal autorizóume don 
Valentín a reproducila ·en La 
Noche, para a sua mellor difu
sión. 

Mais, sobre todo, encontrarme 
coa locución "hay que traba
jar''¡ a que sería o leivmotiv, o 
retro uso do inci tan te poema cle 
Iglesia Alvariño, excitador dos 
nosos anhelos. ¿Chegou Aqui
lino a coñecer o verso do libre
tista que coincide exactamente 
con o que tanto se repite na 
sua pequena poesía, composta 
no ·1960? 

Qn Ñ 0 VEUº C9NG08Tº~ NoVA 

Ouvirfa cecais Al:variño, máis de 
unha vez, a música de La vida 
breve, pero sup~ño que non tivo 
ocasiÓ~)-·.de escoitar ou.. ler a sua 
letradfois xa apuntei 'que ésta 
tardóu oitos anos en ser posta a 
disposiGión de calquer lector, 
salvo ~.algun aficionado que 
conservara o libreto primitivo. 
Pois· aj:a 1972, doce anos despois 
daqtieles versos .de Aquilino, e 
once tras b seu pasamento, non 
se imprime de- novo a letra de 
Carlos Femández Shaw. 

A.. quil poeta gaditano, cantor 
da Serra, coma lle alcuma
·ban, pois cantóu delicada

mente á de Guadarrama mm vo
lurñ.e :que titulou Poesíd de la sie,.. 
rra adiantándose nelo -a Enrique 
de Mesa e outros colegas coetá
neos: Pero na sua letra operísti
ca, a inspiración do poeta gadi
tano foi nitidamente andaluza: 
da Andalucía social e revolucio
naria que ainda tiña sangrante a 
lembranza da rebelión campesi
na de Loja, e das accións, . tan 
falseadas e tan satanizadas ( co
'ma tanto está de moda decir 
ago~) da Mano Negra. 

Era a Andalucía tráxica, . non · a 

BOROBÓ 

dos .irmáns Quintero, aquela que 
traslucía nas cancións, no rumor 
da forxa que se percibia no fon
do da decoración xitana, ilumi
nado polos vermellos resplando
res do fago. Alí os calés, someti
dos ao rexo oficio de ferreiro, 
suaban a pinga gorda e cantaban 
a versión operística dunha po
pularísima copla de cante hondo, 

· chea de protesta social: 

¡Malhaya la jembra pobre 
que nase con negro sino! 
¡ Malhaya quien nas e yunque 
en vez de naser martillo! 

Eo martinete proseguía insis
tindo, marteleando, na tre
menda necesidade de traba

llar. ¡A forza, e de sol a sol! Non 
por amor ao arte, ou á terra, ou 
á humanidade, coma podía in
terpretarse da lírica incitación 
de Aquilino. Senón coma un fe
nómeno máis da inmemorial, da 
eterna, explotación do home 
polo horpe: 

¡Ande la tarea, 
que hay que trabajar! 
Y pa que disfruten otros, 
nosotros, siempre nosotros, 
¡lo tenemos que sudar! • 

FRANCISCO A. VIDAL 

.Un reloxo de sol-de madeira 
Atronan cada amencer á parro
quia, os centos de va'tios duns 
alta;voees que o párroco insta
lou no yello campanario, para 
espertar ós fregueses con son de · 
badalada catedralicia ós acordes 
da Alborada de Veiga, uns se-· 
gundos an;tes de dar as primeiras 
horas do dia. 

f oment.a este electrónico ins
trumento eclésiástico a dis
cordia, pois mentres, para os 

veciños do arrabaldes os decibe
lios, diluídos no ambiente do 
amencer fan bonito e alegran á 
freguesía, para os da vecil)dade 
do adro, este cura é un e~cand·a
loso, xa que tanto en inverno 
como en verán, en días saltos 
ou festivos, como linha cometa 
militar daRdo o toque de diana, 
interrompe e desgracia o acolle
dor aco.ugo do leito. 

·incluso o domingo, "día de 
respingo", cando., como di a 
cantiga, "só cantan os galos 

na feira do Campo'', el, descon-
siderado con esa paz que El Se
ñor nos anunciou para o sétimo 
día, de descanso recoñecido ata 
polos máis escravistas patróns, 
os altavoces da igrexa atronan á 
vecindade, facéndonos arrepiar 
dunha. das roáis fermosas com
posicións da música galega. ·E 
aínda despois, ó largo do día, 
sen que · ninguén o p1da, irá 
marcando cada hora, asemade 
con abouxador estroncio. 

Onde van aquelas "campaniñas 
tirr. bradóiras da igrexiña do lu
g~~', ' que nos avisaban de cada 

acontecemento da comunidade 
parroquial sen abouxantes sons? 

Que é daqueles silenciosos e hu
mildes reloxos de sol que ador
naban a fachada sur de cada 
igrexa, marcando, cando o tem
po o permitía, o intransixente 
paso das horas sen ostentoso al
boroto niri escandalosos ruídos? 

E ses artiluxios medidores do 
tempo, que neutro tempo 
eran fundamentais para 

asegurar a ·hor(!. na que congre
gar ós Tregueses, segundo a de-. 
vota fórmula "desde que sae o 
sol ata o ocaso'', na beatitude 
das misas vespertina ~ de alba, 

- van quedando, por humildes, 
como insérvibles anacos do pa
sado, agua11tando; a pesar da 
fraxilidade do material con 
que están feitos algúns deles, o 
paso do tempo. 

Ninguén pretende que un relo
xo sexa imperecedoiro como o 
tempo, pero si que aguante as 
inclemencias e sexa fiel na súa 
función. 

Por iso este, da igrexa de 
· Santa Eulalia de Chamín, 

en Arteixo, feito de ma
deira e exposto á intemperie, 
humilde, silencioso e fiel na po
si bilidade da súa vellez, ten o 
mérito· de permanecer incle-

. • mente ó paso dos anos, a pesa
res . de que a súa agulla metálica, 
e a pintura que o recl)bría nun 
princ:ipio, non fosen capaces de 

. soportar 'as mesmas rigorosida
des que a tábqa sobre a que es- . 
tán gravadas as h6ras. 

E~ todas as bisbarras houbo 
sempre homes como aquel 1 ca
rreteiro de don Ramón Cabani
llas, o do "carrfüo cantareiro, o 

de xugo e cabezalla coa puntiña 
da navalla pulidos da súa man", 
que deixaron a impronta do seu 
xenio creador en anacos de pao 
que sobreviviron ós creadores. 
Pero é que este rompe esque
mas, pois se outros reloxos polo 
estilo son de pedra traballada, 
este é, simplemente, de pao de 
carballo. 

E é que o traballo de madeira 
vai roáis aló do que son o 
carpinteiros e ebanistas en 

todas e cada unha das súas espe
cialidades, e hai pequenos apa
rellos e adornos que entrarán 
no vindeiro século falando da 
xenialidade daqueles paisanos 
que non se podían imaxinar un 
reloxo-calculadora-teléfono e 
non sei cantas causas máis de 
pulse ira. 

Aquela santidade creadora, 
sen alardes nin presun-

;.- cións, que nas longas noi-
tes de inverno ou nas tardes de 
paciente coidado do gando, co
mo un rito, lles facía sacar de 
navalla, coller un cacho de ma
deira e ir dándolle forma ata fa
cer pequenos instrumentos, 
amuletos, santiños ou xoguetes 
para os cativos, demóstranos, 
diante <leste anónimo e inxe
nuo reloxo de sol que vai cami
ño dos dous séculos de vida, co
mo a creatividade está moi por 
enriba das grande~ e sonadas fir
mas comerciais. 

É unha pena que a ninguén ·se 
lle ocorrera recollelo e poñelo a 
cuberto. + 

ANOSA TERRA 

José Devesa 
'Hai que virarse 
para a literatura 
brasil e ira, 
latinoamericana e 
portuguesa' 

Estou lende a última novela de To
más de Mato en Alfaguara que aiu 
publicada 90 Uruguai pero ainda 
non aqui. E un autor uruguaio xa 
consagrado que ten escrito sobre a 
colonización de América. Nunha 
das suas obras, Bemabé, Bemabé, fai 
un enxuizamento da lei de obedién
cia debida a través dun coronel que 
cumpriu a orde de exterminar ao 
indíxenas e morreu nesa acción. 

Que recomenda ler? 

Gestaría que se mirase cara esas cul
turas descoñecidas e tan próximas. 
A comezar, a literatura do Brasil e 
de Latinoamérica. Oiria que se debe 
conxugar pracer con ética na leitura 
e seria interesante un maior achega
mento ás letras onde houbo moita 
emigración galega, até seria bon que 
se estudase na escola. Vai endo ho
ra de virarse para alá e ínter ar e 
pola literatura portugue a brasileira 
e latinoamericana. Non só o m, 
senón tamén clásico com H raci 

· Quiroga u Rómulo Ga lleg . 

Volve con Aquela Luz de poi 
dun longo siléncio. 

Deixei de e cr r p ia h i t m
po para me meter n mund da 
onomástica e na inve tigación da 
ralees dos emigrant s a par ir do 
apelido . E te libr é unha aut -
antoloxia de moito an s e n nu
mero as parcela : intimi ta, r ti
ca, unha adicada á Coruña, l m~ 
branzas e un apartado de homena
xe . O título ven daquela luz d 
romper o dia que entrou en min ao 
sair á cuberta dun transatlántico 
con seis anos nunha travesia que, 
me levaba ao Uruguai. 

Participou nos poemários De 
amor e desamor nos oitenta, como 
ve a9uela experiencia colectiva? 

Uníronse arelas comuns de persoas 
que estaban escribindo na lingua do 
país na Cqmña. Moitos sairan do 
grupo poético do Facha e tiveron 
grande proxección persoal. Recordo 
·aquel tempo como mol positivo, foi 
unha experiéncia moi bonita na que 
todos participabamos en recitais po
éticbs cun grande dinamismo.• 

Escritor. A Coruña (1944). 

Obras máis importantes: Cara ó lonxe, noi · 
te adiante; Berro; Nau enfeitizada; Memoria de 
Tacuarembó. Participou nos poemários colee· 
ti vos De amor e desamor. 
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Son 
bastantes as 

vilas que 
acollen 

exposicións 
do Oufono 

Fotográfico, 
atención que 

algunha 
remata esta 
semana. Á 

direita, 
"Nenos de 

Europo. 
Orfanato. 

Grécia 
1953" de 

David 
Seymour. 

Fotograma 
da película 

cubana 
1993, unha 
das várias 

que 
prmtecta o 

CGAI na 
CORUÑA. 

O Trinque _ · . 
Contácontos 

Recomenza a temporada de ~ 
contacontos. En Santiago todos 
os Martes, duas sesións, no Bar 
Atlántico. Os principais con· · 
tacontos galegas, coa preséncia 
habitual dalgun convidado. Na 

temporada de inverno recorren 
o país. Atentos a esta tradición 
recuparada que pode servir para 
revitalizar a .expresividade, cada 
vez roáis fanada pola xiria cheli 
de ·rollo, tió, veña etc.• 
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Allariz 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUTONO 
FOTOGRÁFICO 

O Luns 1 7 inauguran no 
Centro Social -O Portelo a 
colección de Ánxel Daniel 
Díaz, composta por unha 
vintena de fotos en branco 
e prero, realizadas entre Xa
neiro e Xuño de 1995 con 
motivo dunha viaxe a Gré
cia. Até 30 de te mes. 

Bue u 
•CINEMA 

INGLE 

A Casa da Cultura proxcc
rará o V nres 14 ás 22,00 h 
a fita ingle ( lre1ro ). En
trada de balde. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜUTONO 
FOTOGRÁFICO 

a Casa do Mar exíbese 
"Lances", de artistas como 
Manolo Rúa e Xoan Carlos 
Gil. Estará aberta até o pro
ximo 20 de Novembro. A 
partir do 21 de Novembro e 
aré o ll de Decembro, (Fo
co)(Auto)(bio)Grafia de Víc
tor Vaqueiro, que pretende 
ser unha reflexión, en pri
meiro lugar, sobre o devalar 
d vida -qu inevitabelmen• 
t condu e á marte- no eu 

nt1d máis bi gráfico. En 
egund lugar bre o pr • 

pri feito d fot grafar, e 
p r último, o aut r tenca 
anali ar o impacto ideolóxi
co bre cial 
qu viveu n vint 
d franqui m 

•MÚSICA 

ZENZAR + TúZAR 

To an no Aturuxo o Do
m ing 16 d N vembro. 
Os T úzaros aproveitan para 
apre entar o eu nov CD. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

ÜUTONO 
FOTOGRÁFICO 

.Abriu o pasado dia 7 na 
Casa da Cultura a exposi
ción Andar no Tempo, ve
llas fotografias de Bueu, 
Cangas e Moaña, recollidas 
palas diferentes asociacións 
cu lturais da zona. Até o 
próximo 20 de Novembro. 

Celan ova 
. • EXPOSICIÓNS 

ÜUTONO 
FOTOGRÁFICO 

·Na Aula de Cultura de Cai-

xa Galicia, Celanova, nun 
ano de António Piñeiro. O 
autor, como testemuña, 
apresenta en 50 fotografias 
o resume das manifesta
cións lúdicas e relixiosas 
que vive a .vila ao longo 
dun ano. Entre os textos 
que acompañan ás imaxes 
figuran poemas de Celso 
Emilio Ferreiro, Castor 
Elices, Pepe Velo e Curros 
Enríquez. Aberra até o vin
deiro 29 de Novembro. 

Chantada 
• EXPOSICIÓNS 

EN DEFENSA 
DA NATUREZA 

Xevale abriu na Casa da 
Xuventude a exposición do 
IX Ccrtame A Arte en de
fensa da Naiureza, adicado 
e te ano á Serra do Faro, 
recolle fotos do Safari foto
gráfico que percorreu a se
rra chantadina desde o ob
xetivo de forografo de dis
tintos pontos da Caliza. 
Até o 23 desee mes. 

A Coruña 
•CINEMA 

CGAI 

Continua o programa para 
este mes do Centro Galega 
de Artes da Imaxe. O Xoves 
6 proxectan 1993 (Cuba 
1997) de Giselle Llanio con 
entrada de balde. Dentro do 
ciclo lndependentes ... pero 
non tan radicais poderemos 
ollar Dead man (USA-Ale
ma ña 1995) de Jim Jar
mucshc, o Vences 7 e o Sá
bado 8. No ciclo adicado ao 
xaponés Yasujiro Ozu, o 
Manes 11, proxectan Hijo
sen no onna (Unha muller 
fcrra da lei). O Mércores 12 
está adicado ás cunametra
xes andaluzas: Estrecho ad
venture, Dura Lex, Anima
les devoradore : el hombre, 
Alicia cada día, Sobre la 
Ti rra, Video in, El finiqui
to, e Delirios y mentiras. O 
X v 13 en Galegas no cine 
podemo ollar Botón de dn· 
cla dirixida por Ramón Tp
rrado producida por Cesá
reo González-Suevia films 
no ano 47. 

• EXPOSICIÓNS 

O PASO 

Exposición en homenaYe 
ao grupo El Paso aos coren
ta anos do seu nascimento. 
O Paso nacia como conse-

cuencia da agrupación de 
varios pintores e escritores. 
Rafael Canogar, Martín 
Chiririo, Luis Feíto, Ma
nuel Rivera, Antonio Sau
ra, Manuel Rivera, Manuel 
Millares e Manuel Viola 
entre ourros, coa pretensión 
de criar no Estado un am
biente que pennitira o libre 
desenvolvimento da arte e 
do artista. Durante Novem
bro e Decembro na Funda
ción Pedro Barrié da Maza. 

ANTÓN SOBRAI 

Na Estación Marítima mós
trase a obra de Antón So- -
bral, composta por vinteca
tro oleos, pintura paisaxísti· 
ca da costeira galega. Ven 
de amasar a sua obra na Bai
xa Baviera e tamén na Fran
za. Até o vindeiro dia 23. 

•MÚSICA 

CONCERTÓ 
ANTIMILIT ARJST A 

O Xoves 13 no pub Parrus 
celebrarase un concerto a~ 
prol da insubrnisión cos 
grupos Desfeita, Papa- -
queixos e Zenzar. 

THE NEW ÜRLEANS 
YOUNG ALL ST ARS 
BRASS"BAND 

Van estar no Centro de Es· 
tudas de Caixagalicia 
(Ronda de Nelle 3 r) ..o_Sá
bado 15 ás _20 hor.;>. 

BERROGÜETTO..,. -

O dia 22 ás 2-I- h. tocarán 
no Teatro Rosalia Castro. 
Entrada: 1.500 pta. e 1.000 _ 
pta. para socios. ' 

SPECULUM 
HUMANAE VITAE ' Ferrol 
Specu.lum humanae vitae: a 
imaxe da marte nos inícios da 
Europa moderna, artellada 
arredor do tapiz do século 
XVU do mesmo nome, que 
recolle a escenografia mor
tuória católica daquel tem
po. Algunhas pezas: a Vani
tas de Antonio de Pereda, 
catro gravados de Alberto 
Durero, o Santo Xerome 
Penitente de José Ribera, 
ou a talla sobre A marte da 
catedral vella de Salamanca, 
xunto ourras de museus es
pañois e italianos. Até o 30 
de Novembro no Mu.seu de 
Be/as Arces. Ao tempo hai 
un ciclo de conferéncias 
sobre iconografia, arte, li
teratura e música. 

•MÚSICA 

THE NEW ÜRLEANS 
YOUNG ALL STARS 
BRASS BAND 

Na Aula de Cultura (Ga
liana 4~6) o Luns 17 ás 8 
da noite. 

Ula de Arousa 
•MÚSICA 

KOROSI DANZAS, 
TúZAROS E ZENZAR 

lnaugúrase na imite do Sá
bado 15 a sala Capital e 

Exposición homenaxe ao grupo "El Paso" na Fundación Barrié da CORUÑA. · 

.:;,,::/.. >. 

nun ftlme doee ::que non destaca 
pofa .sua orixina,Hdade. 

ranti~o que renova O-'Xénero ·no:r- -
teamericano ·de vlóléncia. Nada 
novo no fon9.o, pero frescura ·nas 

~ MIMIC. Unha morea de 
· .- seres metade insectos me
tade humános sobtevi.ven noS-.·StL< 
miqoii;os da cida'de listos para 
atacar. lntencionadas semellanzas 
con Alien pero nada-que ver: .. Só 

maneiras. 

~NADA QUE PERDER. 
Ccitriédil,l. de Jim Robbins 

entretida. · ' 

. que se v~ con agrado, ainda que 
non deixará apenas pegada no es
pectador. Un execu~ivo branco e 
un delincuente negro fan parella 

~THE FULL MONTY. 
Un grupo de obteiros en 

paro deciden exibirse espidos nun 
espectáculo para mulleres como 

. únic.O modo dt obter diñeiro. Pe~ 
líettla inglesa con moiro humor, 
boa factura ecrít.iea soc~a.l. 

durante a fin de sem.?11ª· 

~-UNHA HISTORIA DI-
FERENTE. Filme nortea· 

mericano que sigue a pegada de . 
Trainspotting, dedicado ' sobre 
todo a exibir a xuventude de ea
meron Diaz. Comédia pretendi
damente anovadora, onde o hu
mor non pasa de infantil. 

~CARNE TRÉMULA. 
Almodovar demostra outra 

vez a s~a habilidade para dirixir 
actores e a sua ímpoténcia ante 
os guións enguedella:dos. Sobran 
alguhhas imaxes tópicas nesta pe
lícula con. altos e baixos. 

~AFTERGLOW. Despois 
de vários anos de siléncio, 

o director Alan Rudolph (lem
bremos Elíxeme) compón un dra
ma que retr:ata a re1ación entre 
duas .parellas. A obra .queda amé
dias. Duas das persoaxes só están 
en parte debuxadas e faltan dados 
esenciais par.a redondear a pelícu
la. O que si permanece é Q estilo 
pretencioso <le.Rudo1ph,, a .quen. 
non cabé negar con todo certa 
personalidade como criador. 

COP LAND (Polilándia). 
~Os policías de Nova forque 
fanse C»n bairro para vivir só eles, 

-sen medo á delincuéncia, pero des
cúbrese que' pactaron coa máfia. 

· Interpretes: Silvestre Stallone, 
Hérvey Keitel, Robert de Niro. 

~ A, VODA DO ME~ 
-º . , ~LL,O]l AMIGO.º:Ju!ia 

tr:W'_ MARTIN'(HACHE). b 
. _ arxentinci Adolfo Aristi
rain volvese a poñer a cabeza das 
fitas de calidade na carteleira. Pe
Ücula, protagonizado polo sempre 
cautivador Federico Luppi, con 
diálogos emiqu~cedores e unha 

-trama case teatral. Magníficas ta
,Jnfu as inter.pretacións de Eusé
bio '-Poncel-a e 'Cecllia .Koth.. • 

·- RQbert-s e a -actriz .-de moda nos 
Est"ados -Unidos: Camerún Diaz 
~bmpit-en polo .~mesmoJ\ome 

.lo-;.,;.- . - =-~~ ·. . ·.::-~ . .I . . .. ·.. ·:-

éelébrano. cun concerto de 
t:re~ grupos galegas ele 
rot:k: Korosi Dánsas, da co· 
marca, Túzaros, de S~tia
.go, e Zenz~r de Cerceda. A 
entrada custa 800 pesetas _ 
con direito a,-unha consu
mición mínima. O mesmo·-

. prezo -para o concerto do 
dia · 20 con Os Diplomáticps 
de Monte Aleo e Rastreros 
de Chantada. 

L ug"--o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

LuGo, 1950:1959 

Segunda entrega da mos
tra fotográfica sobre Lugo 
A cidade e as xentes, 
cunha esco lma de obras 
dos anos 50 que fixo José 
Luis Vega, e que se reco
lle nun catálogo editado 
para a ocasión. Até fina is -
de mes no Arquivo Histó
rico Provincial. 

•TEATRO 

Ü BUFÓN DE fa,REI 

A peza de Vicente Risco 
interpretada polo Centro· . 
Dramático Galega. Actuan 
no Auditório Gustavo Frei
re, até o 14 de Noyembro. 

•MÚSICA 

THE NEW ÜRLEANS 
YOUNG ALL ST ARS 
BRASS BAND 

· .O Xoves dia 13, denrro do 
Vll Festival de Jazz, no Cír
culo das Artes ás 20 horas. 

Moaña 
•CINEMA 

CINE CLUBE 
ALEXANDRE CRIBEIRO -

O Venres 14 ás 22,30 h, o 
Cine Clube Alexandre Cri
beiro pasara no Cine Veiga, 
O Funeral de Abel Ferra· 
ra e o Venres 28 á mesma 
hora, T eño unha Casa de 
Mónica Laguna. 

• EXPOSICIÓNS 

OUTONO 
FOTOGRÁFICO 

Exposición de Vítor Vaquei
ro, (Foto) (Auto) (Bio) Gra
fia, conxunto de instantáne
as que pretende ser unha re
flexión sobre o devalar da 

- ida e do própio feito de fo-
tografar ademais de o autor 
tentar analisar o seus anos 
de vi~a no franquismo. Até 
o Xoves 10. A próxima ex
posición do Outono Fotogra
fico abrirá o 21, Andar no 
Tempo, e son vellas fotogra
fias de tres vilas do Morrazo: 
~gas, Bueu e Moafia. 

•TEATRO 

ESCOLA DE BUFÓNS 

O Sábado 15 as 22,30 no 
Cine Veiga. A obra de Mi
chel de Ghelderode será re
presentada polo grupo 
Ollomoltranvía. · 

TEATRO DO AQUI 

Representerá no Ciné Veiga 
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. Pinturas 
recentes de 

Fernando. 
Arena:z: na 
· galeria· 
Anexo de 

PONTEVEDRA. 
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ANOSATERRA 

······················································~······~············· 
Oé, Oé, Oé ... de Maxi Ro
dríguez. O Sábado 22 ás 
10,30 da noite. · 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

LARRY TOWELL 

Anovador da linguaxe fo
toxmalistica contemporánea 
e membro da axencia Mag
nun presenta 4 reportaxes: a 
sua familia, os menonitas de 
Méxic.o, o conflito do Salva-

. do e o de Palestina e Israel. 
Na Sala de Exposición de 
Caixagalicia até o dia 14. 

HETEROFÓBIAS 

O Outono Fotografico apre
sen ta a Iolanda Ferrer na 
Sala de .Exposicións de Cai
xa Galicia. Baixo o titulo 
Hetereofobias, agrupa os fe
nomenos da fóbia: os fana
tismos e as discriminácións. 
Baixo o título de Os Soños, 
concibe unha serie de irna
xes abstractas, con referén
cias á vida real da artista. 
Fip.aliza o 29 de Novemoro·. 

UNHA PELÍCULA 
NA PEL, DE MULLER 

Olga Adelantado, Helena 
Almeida, Anne Delaporte, 
Ana Fernández e Montse
rrat Soto abriron a sua ex
posición o pasado dia 4 na 
galeria Marisa Marimón. A 
terce ira entrega da série 
Unha película de pel abre até 
o próximo 5 de Decembro. 

•MÚSICA 

THE NEW ÜRLEANS 
YOUNG ALL ST ARS 
BRASS BAND 

lste-Venres i 4 ás 20, 15 ho
ras no Teatro Principal. 

Porttevédra · 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO ARENAZ 

Desde o Xoves 6 até o 30 
deste mes na galeria Anexo 
(.Alféreces Provisionales 
14) . Expón baixo o título 
xenérico de Decoraci6n de 
Interiores, o autor apresen
ta as suas pinturas máis re
centes imerso nun proceso 
.orientado cara á investiga
ción das paixases da mirada. 
De Luns a Venres, de 
18,00 a· 21,00 h . 

ESPÁCIOS 
AL TERNA TIVOS 

Ángel Comesaña expón 
novas esculturas durante 
Outubro e Nóvembro no 
espácio alternativo do 
Quinteiro (Bora) . 

•TEATRO 

·Os GoRDIBOLAS 

O Manes 18 no Teatro 
Principal actua o Teatro 
Akatro con "Os Gord"ibo-

Convoca-tórias ---

MEIOAMBENTE E 
TfRCEIRO MUNDO 

Cempés. convoca a todos os profisionais 
ou afeizoados a que lles .envien fotogra
fias sobre meioambente, o desenvolvi
men to e a cooperación co terceiro 
mundo . .Admiten-se varios formatos fo
tográficos en soporte de papel, míni~o 
24x24 cm, e máximo 45x30 q n , bran
ca e preto ou a cor. As fotografias_ de
ben en'{iarse a Cempés 4ref. Fotográfi
cas) .Aptdo. 2158 A Coruña. Antes do 
dia 15 de Decembro de 1997, indican
do un teléfono e ~ enderezo de con
tai:;to, asi como o lugar, data, autor da 
fotografia e o texto explicativo. Cem
pés seleccionará entre 15 e 30 fotogra
fias que montarán e enmarcarán para 
unha exposición didáctica itinerante. 

VIÑOS GALEGOS 
NO NOVO MILÉNIO 

A área de ciéncias agrárias do Seminá
rio de Estudos Galegas, artella para fi
nais de Novembro, duas xomadas so
·bre a situación dos viñas galegas ao re
.mate do milénio. Para marinar sobre os 
nasos viñas convidaron a 10 especia
listas en distintos temas de vitivinicul
tura a falar sobre actualidade e condi
cionantes futuros. A Área de Óéncias 
.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 Cademos da área de ciéncias 
agrárias que representan un dos co~
xuntos máis importantes de publica
cións específicas adicadas ao agro gale
go." Nas últimas xomadas, en 1994, rr:a-

touse sobre das mudanzas de distintos 
seitores entre 1983 e 1994. besta ·volta 
as xomad~s serán os dias 28 e 29 de 
Nov~mbro ño Instituto Galega de In
formación (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
das.html. 

INICIACIÓN A LÍNGUA E 
CULTURA PORTUGUESA 

Os Mércores no local da agrupación cul
tural O Fa.cho da Coruña, dan aulas de 
achegamento á cultura portuguesa e bra
sileira. Tratan a escrita e a fala, ameio de 
cancións, fitas e outros recursos. O curso 
é grátis, non ten máis matrícula que-o 
prezo das fotocópias. O enderezo do Fa-
cha é Federico Tápia, 12-l !l. · 

A FITEI FAl 
ESCOLMA DE PARTICIPANTES 

O Festival Internacional de Teatro de 
Espressao Ibérica (FÍTEI), o xigantes
co certame que se celebra no Porto ao 
.comezo do verán, xa chega a XX edi- . 
ción. Até o 31 de Xaneiro recollen as 
propostas de espectáculo _das compa
ñias que envien o boletin de inscri
ción. Maior información pódese·peder 
nos Servis;os Centrais do FITEI: Rua 
do Paraíso, 217-2º-sala 5. 4000 Porto. 
Portugal. Teléfono (07-351-2) 208 24 
32-, e fax: 200 42 75. 

PRÉMIO LOBO DE CINEMA 

O cineclube chantadino Os Papeiros 
convoca o prémio Lobo de Cinema ao 

mellar' traball o audiovisual sobre 
meio ambiente, xunto as IX Xomadas 
de Cinema e Ecoloxia. Os traballos 
teñen que chegar en. fita de vídeo, 
cunha duración comprendida entre 
os 5 e os 30 minutos, antes do 24 de 
Decembro de 199.7- O enderezo é: Os 
Papeiros. Apartado 35. 27500 Chan
tada. Teléfono (982) 16 25 82. As fi
tas pasaranse ao público o vindeiro 
Nadal, dentro das Xomadas de Cine
ma e Ecoloxia. 

MÁSCARAS TEA TRAIS 

Desde o 24 de Novembro ao 12 de 
Decembro desenvólvese o obradoiro 
de Máscaras Teatrais, que organiza a 
asociación "Ailalá" de Fomento das 
Artes Técnicas en Vigo e que imparte 
Renata Femández Zarauza, licenciada 
en Artes Plásticas en Venezuela. Os 
obxectivos son desenvolver as posibi
lidades expresivas do rostro coas técni
cas de máscara co molde da cara, más
cara de piñateria e máscara de tea ou 
cartón predra. O obradoiro vai dirixi
do a actores e bailarins pero tamén a 
calquer persoa que estea interesada 
neste coñecimento. Máis información 
no teléfono (986) 212879. 

II ENCONTRO 
o MAR NA HIS"FÓRIA 

Chega o segundo encontro Finisrerrae 
que coordenan Anselmo Lóp~z Ca
rreira e Carlos Vázquez Marinelli, 
dentro dos cursos extraescolares da 
Universidade de Vigo. Será do 19 ao 
22 de Novembro na Casa da Cultura 
de Cangas, con conferéncias e coló
qu ios, maiormente sobre o perspecti-

vas ·e e técnicas da pesca pero sen de
satender cuestións de arqueoloxia 
sub-acuática ou história mariñeira . 
Cantan con Felipe Senén, Bernardo 
Máiz, Francisco Calo Lourido, Elsa 
Ferreira Priegue, Xabier Aboi e M. 
do Carme Garcia Negro, entre outros 

- e outras. A matrícula abriu até o 8 de 
Novembro, cÚn prezo que desde as 
20 .000 pta. con amplos descontos 
que chegan até tres cuartos segundo 
a situación laboral, que oferecen 
Universidade e o Concello de Can
gas. Informan en Vigo (986) 81 36 
26, Pontevedra (986) 80 18 00 e Ou
rense (988) 25 11 11. 

PRÉMIO FOTOGRÁFICO 
DA RENFE 

Abre até o 21 de Novembro de 1997, 
cun primeiro prémio de l.000.000 pta. 
para fotos relacionadas co ferrocarril. 
Informan na Fundación dos Camifios 
de Ferro Españois: Santa Isabel, 44. 
28012 Madrid. Teléfono 91 527 79 94. 

ASOCIACIÓN DE V!ClÑOS DE 
LAVADORES 

En Vigo, comezou uns cursos de cerá
mica o dia 4 de Novembro que dura
rán até meados de Xuf'io, as clas im
partiranse de 17,30 a 19,30 h. os Mar
tes e os Xoves e o prezo é de 2.500 
pta/mes. O Xoves 6 comezou un curso 
de primeiros auxilios que durará 40 
horas , e o V emes 7 as sesións ( 700 
pta) de fisoterápia. A .Asociación de 
viciños tamen organizará unha excur
sión aos Aneares do 14 ao 16 de te 
mes. Máis información no teléfono 
(986) 37 96 18 . • 

las en ... Dúbida na lagoa" 
a partir das sete da tarde. 
O grupo teatral basea o 
seu espectáculo nos libros 
do mesmo· título de Xosé 
Ballesteros e Carmen Mu
ruve. 

Ü.NA.GI. .O Mércores 19 
Nadja de Michael Almaye
teda, Marius et Jeannette 
de Robert Guédiguian, Go 
for Gold de Lucia Segura, 
Ma Vien en Rosa de A1ain 
Berliner e Keep. Cool. E o 
Xoves 14 The Prowler de 
Joseph Losey, Blind date de 
Joseph Losey, Keep Cool, 

ga. Pódese visitar até fi
nais de Novembro de 10 a 
13 e de 16 a 19 h. de Luns 
a Sábado. 

AMÉRICA 
PRE-HISPÁNICA 

Artesa do CaureL As 19 e ás 
23,30, baile e verbema coa 
orquestra Amaraca . 

Santiago 
•CINEMA 

CrNEUROPA/97 

Organizado polo concello e 
co patrocinio de Caixagali
cia, desenvolverase durante 
todo este mes no Teatro 
Principal, onde se poden 
comprar as entradas a partir 
das 15 hao prezo de 400 pta. 
por sesión ou un abono de 
3.000 pta. para dez películas. 
Fan cinco páses diários: ás 
16, 18, 20,30, 23 e 1 h. Du
rante esta semana podere
mos ollar: o Xoves 13 Box 
of Moonlight de Tom Dici
llio, Ta'm e Guilas de Ab
bas Kiarostami, A Family 
Thing de ~ichard Pearce, 
La Promesse de Luc e Jean
Pierre Dardenne; e Mother 
Night de Keith Gordon. Ó 
Venres 14 Pauline na Praia 
de Eric Rohmer, La Pro
messe, Historia dun Pobre 
Home de Ettore Scola, Ce
luloide de Carlo Lizziani e 
Roma, Citta Aperta de R°' 
berto Rossellini. O dia 15 
Clubbed to Death de Yo
lande Zauberman, Historia 
dun Pobre Home, Marius 
et J eannette de Robert 
Gu~diguian, U.N.t\.GÍ. de 
Shoei Imamura e Tá'm e 
Guilas. O Luns 16 Roma, 
Citta Aperta, Celuloide, La 
Promesse; JeniSalem de Bi
lle August e The Night of 
the Hunter de Charles 
Laughton. O dia 1 7 The 
Night of the Hunter, A Fa
mily Thing de Richard Pe
arce, U.NA.GI., Aprés 

"L'ampr de Diane Kurys e 
Jerusalem. O dia 18 Jerusa
lem, Aprés L-amor, Marie 
Lowse ou la Permission de 
Manuel Fléche, Keep Cool 
de Zhang Yimou 'e 

~Two Deaths de Nicolas 
Roeg e Marius et Jeannette 
de Robert Guéd.iguian. 

• EXPOSICIÓNS 

o LA TEXO DO MUNDO 

Ou Imaxes pqra a solidarie
dade é unha mostra foto
gráfica producida pola 
ONG "Acción contra a fa
me" que canta con obras 
qe Begoña Rival, José Luis 
Alvarez, José Manuel Na
via, . Danie1 Gluckmann e 
Xurxo Lobato podéndose 
ollar no Coléxio de Fonseca. 

ALCEU RIBJ:IRO 

É un dos dous artistas vr
vos da "Escala do Sul" de 
Torres Garcia, e asis-te á 
inaugúración da sua mos
tra de óleos e madeiras, is
te Venres 7 ás 20,30, na 
galeria Citania. Até o 19 
de Decembro, 

E. OR TIZ ALONSO 

Durante o mes de Novem
bro exporá a sua obra sobre 
papel na Casa da Parra. 
Mañas, de 11 a 14 h. Tar
des, de 16 a 20 h. Luns e 
Domingos tarde pecha. 

CARLOS A. FERREIRA 
DE ALMEIDA 

O Ml}seu do Pavo galego 
adica unha mostra-home
naxe ao historiador e ar
queólogo portugués Ferrei
ra de .Alineida ( Porruga1 
1934-Venezuela 1996) re
coñecido polos seus estu
dos no território da Galiza 
histórica e polo pulo que 
deu ao intercámbio cultu
ral coa universidade gale-

EUGENIO ÜRANELL 

A Fundación Eugenio Gra
nell abriu no segundo an
dar do Pazo de Bendaña 
unha exposición que mos
tra óleos, debuxos, acuare
las, esculturas e obxectos 
criaaos polo artista galega 
na sua estancia en Porto 
Rico. Aberra durante todo 
o mes. 

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 produción própria 
que xunta 70 cadros. 

CONVULSIÓN 
LUDRÍCA ~ 

- O Museu do Pavo Galega 
acolle unha mostra do pin
tor Miguel Pereira Figue
roa cunha obra figurativa 
que escapa do realismo, e, 
aseguran, vén ~er a expre
sión plástica do seu intere
se pola antropoloxia. 

CENTRO DE ARTE 
CONTEMPORANEA 

Comprende a mostra da 
- pintora Berta Cáccamo, 

premiada, becada e con ex
posicións por todo o mun
do, na sala de instalacións 
Dobre Espazo. A proposta 
de Cáccamo c0mprende 
deseños de finais dos oiten
ta. Tamén no centro póde
se visitar a sua mostra ·per
ma:nen te de arte galega 
con obras de 1980 até ho
xe, e a Colección da Fun
dación• ARCO. Abre de 
Martes a Sábado de 11 a 20 
h . . e Domingo de 11 a 14 h. 
Abre de 11 a 20 h, de Mar
tes a Sábado, e de 11 a 14 
Domingos e festivos. 

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

•MÚSICA 

MARGARET PRICE 

O Venres 14 ás 21,00 h no 
Audicório de Galicia. Prezo 
de taquilla: 2.400 pta. Pro
grama: Schubert. Mendels
sohn. Brahrns. 

REAL FILHARMONJA 
DEÜAUCIA 

No Auditório de Galicia 
día Xoves 20 ás 21 h. Diri
xe Maximino Zumalave, 
sobre obra de Strauss. Be
ethoven. O prezo en taqui
lla é de 1400 pta. 

•TEATRO 

O BUFÓN DE EL-REI 

O Centio Dramático Galega 
baixo a dirección de Ma
nuel Guede, int-erpreta o 
drama de Vicente Risco no 
Teatro Principal do 13 ao 
19 de Novembro. 

Seoane 
·do Caurel 
• ETNOGRAFIA 

FESTA DA CASTAÑA 

Que celebran o Sábado 15 e 
xa é a décima edición. A 
partir das 11 da mañá os gai
teiros do Caurel animarán o 
dia até que á 1 do meiodia 
dé o pregón Felipe Senén 
López, para _a continuación 
degustar as castañas asadas, a 
empanada e o viña novo, 
moi sa9roso todo que é de 
balde. As 4 da tarde abren a 
exposj.c::iórf' etnográfica coa 
posibilidade de contemplar 
o tear de Fe1isa González, 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO QUESADA 

Quesada, pintor e colabora
dor: de Faro de Vigo, expón a 
sua obra pictórica até o pr --
ximo dia 18 de te mes, na 
galeria Trisque! e Medúlio. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

LITERATURA 
EN IMAXES 

O Luns 24 proxectan O 
calexón das milagres de 
Jorge Fons e o Mércores 
26 fina liza con American· 
Buffalo de Michael Co
rren te. Os pases son no 
Centro Cultural Caixavigo 
ás 20,30. 

CINE CLUBE LUMIERE 

O Xoves 13 pasan I shot 
A.ndy W arhol (USA 1996. 

Castañas e 
viño novo 
nos 
numerosos 
magostos 
que se 
cel~bran en 
todo o país, 
como o do -, 
Sábado en 
SEOANE 
DOCAUREL 



Insectos dos 
cinco 

continentes 
se poden 

contemplar, 
até 

primeiros de 
Xaneiro, en 

VIGO. 

ANOSATERRA 
~ ................................................. •.• ...... ·-· .............. . 

Anúncios de balde 
• Aluga-se cuarto en piso compar
tid o (12.000 pta.). Ruado Home 
Santo 1 z. 2ª. Compostela. 

•Regalo gatiño filio de nai exípcia e 
pai siamés, se .9 queres chama ao te
léfono (986)-20 95 72 ou ao 47 02 03. 

• Os CAF de Compostela peden a 
todas aquelas persoas que deixa
ran algun libro no desapareciao 
centro de recursos para estudan
tes MANCOMUN e queiran recupera
lo que pasen polo local dos CAF (no 
COIE) antes do 1 de Decembro. 

• Merco piso en Vigo, preferente
mente un primeiro. Sobre 10.000.000. 
(981) 46 05 67 e 929 02 43 48. 

• Tradutora e interprete de galega, 
francés, inglés e castelán . Fanse to- -
do tipo de téxtos. Mari Fé no teléfono 
(986) 46 95 90. 

• Abisinia. Desexa colaboradores 
para revista cáustica . Os traballos 
serán en galego (calquera Versión) . 
Prégase irofna e bo humor en : arti
gas, viñetas, contos, notas de pren
sa, collage, etc. Enviar cos dados 
persoais (fotocopia D.?. I. e teléfono) . 
Celia López Otero, Avda . de Vigo, 20 
B. 36640 Pontecesures (Pontevedra). 
Teléfono e fax: (986) 55 71 96. 

• Merco QU alugo casa nos arre
dores de Pontevedra, teléfono (982) 
56 29 53. 

• O Clube de adictos a Deep Pur
ple de Vigo ven de sacar a revista 
Hush Magazine adicada á Saga De
ep Purple e ao rock dos 70. A venda 
en Elepé, La Columna, Virgin e nos 
pubs Carpe Diem e Hagar 77, tamen 
na cafetería Diseño. 400pts. 

• Merco cancionelro de Casto. 
~ sampedro . T. Buceta. Langgens
trass, 6. 8184 Bachenbülach. Suíza. 

• Vendo gatos persas, azuis e ne
gros. Desparasitados. Nades 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 
oposícións a enxeñeiros técnicos 
agrícolas, da Xunta. Traballo e por tal 
motivo, non podo asistir a nengunha 
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
SON EPIPHONE con ,ecualizador 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, publjcac;óm 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 
féstival que no 98 visitará Compostela, 
entrevista a Ramom Lopes-Suevos, 
etc. Envio gratuito. solicitando-a no Ap
do. 678 - 32080 Ourense. 

• Axúdanos a encher Galiza de ár
bores. Merca os bi:mo-árbore de Xe
vale. Por cincocentas pesetas plan
tamos no teu nome un telxo e un 
acivro na Serra do Faro e Ribeira 
Sacra. Envíanos un xiro postal ou ta
lón nominativo a Xevale. Aptdo. 35. 
27500 Chantada. 

• Vendo piso en Ponteareas (95 
m2). Todo exterior. Tres cuartos, 
dous baños, garaxe e trasteiro. Ta
mén o cámbio por outro en Vigo . 
(986) 66 04 33. Perguntar por Este
ban de 20 a 21 h. · 

• Oferécese para traballos de re
paración alvaneis, azulexo, plaquete, 
etc. Presuposto sen compromiso. Te
léfono (986) 26 30 OO. 

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

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

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

• Vendo amplificador Mar.shall 
JCM 800 para baixo eléctrico. Po
téncia cabezal 100 W. poténcia al
tavoces 300 W. 100.000 pta. Se te 
interesa chama ao (981) 24 17 59, 
e deixa o teu nome e número de te
léfono. 

• 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 8_8; en horas de oficina. 

• Música: µ-reparación. de oposi
cións, ensino prir_nário e secundá-

; rio . . Clases en Vigo ~ Santiago. lnfor- ' 
mación no telf (9~6) 23 54 72. · 

•Acaba de nascer umnovo grupo en 
Ourense, que luit~ pola igualdade en
tre horñossexuais e heterossexuais. 
As pessoas que desejarem tomar con: 
tacto com o Grupó Liberta<;om Ho
mossexual ou solicitar informagom, 
poderám escrever para o Apartado 
dos Correios 343. 32080 Ourense. 

• Língua Nacional, nQ 8. Boletim -
de lnformagom Lingüística .editadó .. 
polo Movimento de Defesa da Lín
gua: Análise-do Mapa Sociol~ngüísti-
co Galego; Galiza _Terra Unica?; 
Ebonyx; lchteria, Carvana ao Cur
disíám ... Agora 12 páxinas com 
novos conteúdos: Curso de iñtru
duci;om e alfabetiza<;om no gale- · 
go correcto (1;i parte). Incluí mate-
rial para se autofinanciar : livros de 
língua e literatura, camisetas, ban
deiras, autocolantes, etc . Envio
gratuíto. Encomendas no Aptdo 
570 de Ferrol. 

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

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

• Manesquerda, revista-da Esquer
da Nacionalista-Mocidade, co se
guinte contido: A esquerda ante a 
libertazón gai , Marco constitucio
nal e direito de autodeterminazón, 
Entrevista a Siareiros Galegos, 
Cultura galega, "cultura galeguis
ta" e mocidade, Música galega ... ?, 
Audiovisual en Galiza, Paseos ma
rítimos ou a desfeita do litoral. As 
persoas interesadas escrever ao 
apartado 384, 15780 de Composte
la, enviando 175 pta. en seles. • 

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

103 min) de Mary Harron. go. A exposición permane- de amor e soedade. O con- •TEATRO 
Na guinte semana, o Xo- cerá aberta até o vindeiro 5 certo ten lugar ás oito e 
ves 20, Todo esta oscuro de Xaneiro. media do serán. TRIClé:LE 
(España-Colómbi -Portu-

REAL FILHARMONIA gal-Cuba 1997. 95 min) de •FESTA O trio catalán apresenta no 
Ana Diez. Para rematar o DE GAL!CIA Centro Cultural Caixavigo 
m con Get on the bus d MAGOSTO Entretres. Do 18 ao 20 ás 
Spike Lee, que ocupa o Xo- Odia 21 ás 20,30 h no 21,00 h. Taquilla telefóni-
V 27. As sesións comezan O Centro Viciñal e Cultu- centro Caixavigo, baixo a ca no (986) 23 80 51. 
ás 20,30 h. no Cine R n l ral de Valadares organiza o dirección de Maximino 
(Ecuador 84), coa ncrada a Sábado 15 ás 18,00 h un Zumalave interpretaran Ü PASMÁN PEATÓN 
400 pta. Venden un abono Magosto, con actuación Metamorfosis de Strauss e 
mensa! de 1.200 pta. dos grupos folklóricos do a sinfonia n 23 en mi bemol Títeres T récola apresenta O 

Centro e ás 22 h. actua- maior, Heroica de Beetho- pasmán peatón. Espectaculo 
• EXPOSICIÓNS ción do grupo de teatro Fu- ven. Taquilla telefónica no de luz negra para nenos. O 

lana, Mengano e Citano. (986) 23 80 51. 15 de Novembro ás 18 h 
MALENA BAQUEIRO Máis información no telé- na Praza da Constitución 

fono (986) 46 86 84. (en caso de mal tempo no 
A exposición abriu o pasa- Pavillón das Travesas). 
d dia 7 na Galeria Sar-
gadelos, unha obra en 

Bar.;elona honor a Álvaro Cun-
queiro. Estará aberta até 
o vindeiro dia 22 de No- • FESTA·MITIN 
vembro. 

MAGOSTO 
PoPBrzARRo 

Organizado polo BNG en 
Pop-are de David Glamour Catalunya que inclue un 
no Soho ( Churruca, 13), xantar ás 14 horas, magosto 
até o 20 de Novembro. ás 18 e mitin ás 19 coa inter- -

·vención de Emilio López 
SANSUGUET P-érez Milucho, deputado no 

parlamento galego; Francis-
Expón a sua obra na Sala de co Neves, responsábe1 da or-
Arte Caixavigo desde o 12 ganización no ·país catalan, 
até o 25 de Novembro. César Guzmán, responsábel 
Obras de diferentes paixases •MÚSICA de fonnación e ex-concellei-
segundo as cidades que vi- ROOTS ro en Baralla, para rematar 
veu, desde Paris até Toledo. CAMERA TA AD LIBilUM cunha queimada e festa ra-
De Luns a Sábado de 18,00 Homenaxean cun concerto chada ás 20 horas. Será o 
a 21,30 h. Domingos e Fes- O Sábado 15 o coro de cá- a Charlie Parker e aos gran- Sábado 15 a partir das 12,30 . 
tivos de 12,00 a 14,00 h. mara "Camerata ad Libi- des saxofonistas do Jazz no en Font de Les Planes (estra-

tum" oferece un concerto Caixavigo o Xoves 13 ás da de Sant Cugat, Km. 6 / 
INSECTOS OOS CINCO no Centro Cultural Caixa- 20,Jd , h. Compoñentes: Estación de ferrocarril de 
CONTINENTES vigo. A f~rmación pontea- Chico Freeman, Arthur Blyt- Les Planes. Son l.20Ó pta. e 

reana interpreta a capella he, Nathan Davis, ]erome Ri- pregan confirmación antes 
lnagúrase hoxe ás 20 h na obras de compositores des- chardson, Kirk Lighsey, Mike .do Venres en 93 415 82 39 
sala Temática de Caixavi ~ te século co título Cantos Richmorid e Ed Thigpen. ou 93 430 98 40 .• 

:. 

Encrucillada XOAN COSTA 

Horlzontais 

l. Aa revés, boten suor 4. Preposición que in~ca 
posterioridáde no espacio ou no tempo 7. A moza 
de alguéri 9 . . Pailán, paifoco 11. Forma popular" 
de Xoán 13. Organización de Nacións Uñl.das 
14. No plural, parte pouco profunda dun río por 
onde se-pode pasar a pé 16. Acto e efeito de na, 
rrar 19. Dise da que morreu en d.efensa dunha 
causa 20. Nota musical 21. Río na fronteira con 
Asturias. 22. Letras de confín 24 .. Acumulación 
de gases no tubo dixestivo e dor que isb causa 25. 
Leva ao-lugar en que estamos 26. Vaga. 

Verticais 

1. Do Xapón 2. Materia con que se unta 3. 
Que non ten compañia. 4. Televisión 5. Está 
ali a Presidencia da Xunta de Galicia 6. Vibra, 
d6n dun carpo trapsmitida polo ar. 8. Entraba 
pola forza nun lugar 10. Parte pequena dunha 
causa 12. Empezo a mostrarme .15. Planta da 
familia das acantáceas 17. Unha especie de fu, 
sil 18. Deusa das fontes ou tíos 21. É, en latín 
23. Rocha que sobresae da superficie do ..-mar. 
Nota musical.•-

Ca.Ido de letras 
N R D R K o o Ñ C M.. -D T 
A N · H Ñ K I H Q s A z y 

X e u X X Q s y F E R N 

G E -C M B o V G p Ñ N D 
p e e F B o A A u z E M 

E V ·M O R. L D -C u E H 

D E i~H L R H 

A F E E u E N X E E A y 

K H X G K X s I I e M s 
G Q Q C O L R Z R t B Ñ 

K K Ñ Q~~T A I 
p M ·Y _ V E D E B 

Dez nomes de p~zas de cerámica popular._ 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 

V.:I"tz 
NO--J. . f Z J_S3 "J Z Vd 
-NIN :s1 31dnI "lI O.l 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

N ~ 3 d A S b X X n J X 
A Z V S ~ H 1 X ~ H ~ V 
L a ~ J ~ o o ~ H a H ~ 

-Nv:::)V ·s1 owosv 
·zr o:::>VNV ·01 VIQ 
'V J\NI ·s NOS ·9 IOX 
-V1:I ·s A.l ·t vos ·r 
vml1Nf1 ·z NOdIN ·y 

VONO ·9z N'tl.l 
·sz O.lVld ·vz NO:.J 
-Nld-"ZZ 03 ·1z IW 
·oz VOIV:.J "61 NOD 
'V111IVN ·91 SOVJ\ 
·t1 ONCYfl NVX ·n 
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As galerias Sargadelos exporán un ha escolma de 200 anos do libro escolar na Galiza 

Pocholo ao servizo de España 
- . 

eC> PAULA CASTRO 

O Pocholo debia ser famoso 
nos seus anos mozos alá polo 
1944, cando a Asesoria de 
Cultura, Arte e Publicacións 
do Frente de Juventudes de · 
Lugo o deseñou e sacou a 
venda como recortábel para 
divertimento dos cativos. Para 
que Pocholo puidese vestirse 
como requeria o protocolo ao 
uso, ademais do traxe -de fut
bolista, os rapaces podian es
coller entre outros tres mode-
1 os distintos: Pocholo garda 
pretoriana de Franco, Pocholo 
militar ou Poch-olo lexionário. 
Xunto con estes xogos infan
tiles, a exposición "200 anos 
de l ibro escolar na Galiza", 
percorrerá as vilas galegas 
par~ amosar algunhas mos
tras do que foron durante ese 
longo periodo de tempo os tex
tos e xoguetes cos que apren
deron a comprender a re~li
daae os rapaces do momento. 

As autoridades franquistas eran 
ben coñecedoras da importáncia 
que ten o sistema educativo no 
proceso de socialización. Por 
iso, non esqueceron estabelecer 
un modelo dirix ista no que o 

·concepto de España-nación-un
ha-grande-libre e o ditador qen
traban os libros de texto, as lei-

. turas infantís, os dictados e até 
os xogos . De todos eles recó
llense mostras na exposición iti
nerante que percorrerá as gale
rias Sargadelos do país. Libros 
e xoguetes elaborados na Gali
za e que ademais do periodo da 
ditadura amosan exemplos do 
que foi. o ensino na República e 
mesmo en épocas anteriores. · 
Un labor de escolma en colec
cións privadas, no Museu de Ar
te Contemporánea ou no próprio 
arquivo de Sargadelos que com
pleta .unha singular exposición 
coa que se pretende contribuir a 
"recuperar parte da nosa esque
cida memória escolar". . 

Pocholo non era só un xogo, co
mo non era só unha forma de 
aprender a pintar a _colección de 
bandeiras que "O pequeno debu
xante" tiña que imitar: a española · 

Sen dúbida o máis impactante é o cartel que recolle textualmente 
qÚe "o nacionalismo naceu aderido a unha imaxinación entolecida e 

morreu abrazado á anarquía e ao comunismo" e que se completa 
cunha imaxe de Franco vestido de xeneral e adornado 

cunha grande bandeira española: Outras fotografias recollen ao ditador 
en diversas atitudes, como a de tenista. Franco, 

nen· para xogar ~o tenis sacaba o uniforme. 

coa águia· incorporada, a italiana 
e a da Alemaña nazi. Tampouco 
era só unha forma de entreterse 
o "Xogo alemán patebtadó" que 
consistia en disparar cos _canóns, 
sortear ao inimigo, facer prisio
neiros e dar no branca segundo 
marcara o número dos dados. 
Todos eles están presentes na 
exposición como lembranza dun 
macabro periodo histórico que 
marcou a infánéia de non poucos 
nenos galegas, ao igual que a 
.caligrafi!J . coa que os rapaces ti
ñan que aprender a escribir a ba
se de repeti r' até que cada letra 
tora perfeitam~nte identificábel 
'.'El Ferro! del Caudillo". 

T amén do mesmo periodo recó
llense outros xoguetes de me
nor carga ideolóxica, como un 
dos primeirrn:? treris de folla-de
lata que ainda se conserva en 
perfeito estado de uso ou unha 
mostra de bocetos da man do 
próprio Piccaso realizados ·du
rante a sua estáncia.na Coruña. 

Carteis e fotografias 

Pero sen dúbida o máis impac
tante é o caf1el que recolle tex-

tualmente que "o nacionalismo 
naceu aderido a unha imaJ<ina-· 
ción entolecicla e morreu abra
zado á anarquia e ao comunis
mo" e que se completa cunha 
imaxe de Franco vestido, como 
no.n, de xeneral e adornado 
cunha grande bandeira españo
lá. A carón del , diversas foto
grafias recollen ao ditador en ri-

. dí cu las atitudes, como a de te
nista, xunto á muller e á fili a. 
Da ima:ise presuntamente de-

- portiva que pretende dar só se 
recoñece a raqueta e a pista, 
porque, por suposto, Franco, 
nen para xogar ao tenis sacaba 
o uniforme. Xunto a ela descó
brese a instantánea obtida en 
ano xubilar no interior da cate
dral de Santiago , do ditador 
baixo pálio acompañado pola 
xerarquia eclesiástica e algun- _ 
has das grandes figuras da 
censura, como o tristemente fa
moso Serrano S~ñer. 

Para contrarrestar estas ima
xes, de entre os textos selec
cionados 9estacan algúns dos 
elaborados polo Seminário de 
Estudos Galegas como a Nova 
Xeografia de Galicia "prás es-

colas ", realizado por Lu is Ba
rreiro Paradella alá polo 1936 
en Compostela, ·a Gramática do 
Idioma Galega por M. Lugris 
Freire, académico de número 
da Real Académia Galega, edi
tado no 1922 ou o libro de Fuco 
G. Gómez, editado en 1927, 
Grafía galega, no que e xpl ica 
que "coiste método práitico pó
de-se adeprender a falar e isq
ribil-o galega correitamente con 

· profesor e sen il''. 

Do periodo_ da Ilustración recó
llense tamén algunhas intere
santes mostras non só pola sua 
temática, centrada no próprio 
sistema educativo, senón mes
mo polo seu valo r histórico e 
historiográfico, como "Arte Nue
vo de enseñar" de Josef Bal
buena Pérez, editado en Com 
postela. no 1791 e que se consi 
dera o primeiro catón editado 
na Galiza do que hai notícia. 
Todos eles constituen intere
santes mostras do que é a xa 
longa história dos distintos mo
delos educativos desde hai 200 
anos. Esperemos só que Espe
ranza Aguirre non coñeza a Po
cholo e trate de recuperalo. + 
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XELIS DE TORO 

Cando pensamos na idea 
. de reflexionar, búsqueda 

do coñecemento , etc ... 
moitas ünaxes que nos veñen á 
mente derivan dos fil ósofos 
gregos, péchanse en caixas , su
ben a montes, e en postura re
flexivas apoiando o queixo na 
man , miran fixamente a un río 
que se move pero que sempre 
está aí. A miña experiencia e a 
da maior parte das per oas que 
conozo é outra. Moita xente re
flexiona falando coa almofada, 
eu persoa lmen te n on penso 
desvelar a posición n in lugar 
onde reflexiono algunhas das 
miña co lumna porque é do
blemente ecreto profesional e 
intimidade do columni ta. 

Sempre me cham u a at nción 
como algunh x nt d d o 
eu ofi io laborou unha t rí 

compl ta obr o mundo. Ex. O 
panadeir , n fariña non hai 
pan, en auga tampou o, o pan 
e o coce mái do debid quéi

m e, o mund ch a me miña 
cousa, nón fíxatc na guerra do 
golfo. O ciruxano co bi turf !1ª 
man, e ta perna tá mal, hai 
que amputar, na soci dade pasa 
o mesmo, e algo ten a gangre
na hai que amputar ante de 
que contáxie ao rest d c rpo. 
Outra xente en embargo para 
explicar o mundo acod a un 
acontecemento imp rtant da 
úa vida ou un acontecem nt 

histórico importante que 

cantar 

VOLVER AO REGO 

N on hai cipe máis polí
tico qu o 9e H llywo
od. N on se trata xa dos 

filmes de rusos gordo u co
mun istas come-nenes, nen de 
que os hero is sexan en boa 
parte policias ou axentes dal
gun servício secreto. O último~ 
cine norteamericano penaliza 
aos fumadores e reaviva o espí
ritu matrimonial en resposta a 

, duas preocupacións guverna
rnentais: o cancro de pulmón e 
o que se xulga excesivo n úme
ro de separacións. Hollywood 
estivo moi subvencionado pÓ
lo poder púbhco no seu tempo 
que o salvou de alomenos duas 
bancarrotas. Esas cifras ocúl
tanse hoxe. Pero pode pensar, 
se que Esperanza· A guirre é só 
un ha pedagoga aprend iza ao 
carón da meca qo cine.+ · 


