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Os alcaldes 
imposíbeis 

O debate deste curso político 
vai vir marcado polo horizonte 
eleitoral de Xuño de 1999. Des, 
de hai tempo as campañas elei, 
torais duran meses, entre proce, 
so de listas, elaboración do pro, 
grama, precampaña, inquérito 
e campaña eleitoral. Desta vo}, 
ta o partido máis forre é o que 
se está a amasar máis débil. A 
tirapuxa interna do PP, da que 
só se aprécia a ponta do ice, 
berg, demostra a concepción 
autocrática da formación arga, 
llada por Manuel Fraga. 

En países de raigame democrá, 
tica, como a cercana Fráncia, as 
alcaldias serven de pedra de to, 
que para os futuros govemantes 
do país. Daquela os alcaldes te, 
rian que demostrar a sua capa, 
cidade de xestión e de confian, 
za popular, na institución de, 
mocrática por exceléncia: o 
concello. Pero Fraga non topa 
alcaldes e nen sequer os busca, 
porque na maioria dos casos 
trátase de procurar políticos dé, 
biles que non fagan sombra ao 
cacique provincial, co que o 
grande patrán debe pactar. 

Seguramente é a derradeira 
ocasión na que pode interporse 
no corpo a corpo de Roma y, 
Rajoy, Cuiña, Baltar e Cacha, 
rro. A conciéncia de que non é 
quen de deixar un partido po[í, 
tico moderno, organizad e de, 
mocrático, senón un reino de 
taifas enfrontadas, e a concién, 
cia de que o seu paso pola polí, 
tica galega fo¡ o do grande a , 
censo do nacionalismo é a 
guinda negra a unha traxectó, 
ria política de escaso vó. • 
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A reforma da Asisténcia Primária elimina ads profisionais especializados neste servizo 

A Xunta desmantela os servizos de urxéncias 
A reforma do sistema sanitário de Atención Primária que está a implantar a Consellaria 
de Sanidade prevé a desaparición dos Servizos Normais e Especiais de Urxéncias. A im
plantación progresiva dos novas Pontos de Atención Continuada (PACs) significará a eli
minación do personal especializado para casos de carácter urxente, co conseguinte dete
rioro da atención directa aos pacientes e o incremento da carga laboral para os profesionais. 

A SOMBRA DOS TEUS OLLOS Dous filmes anuais en galego, 
proposta da TVG para a pantalla grande 

A vintecinco anos 
do golpe militar 
en Chile 

Anxo A. Rei Ballesteros 

Seis extraordinarios relatos 
dundos escritores máis orixinais e 
heterodoxos da literatura galega. • • AOXJ>A. Rci 1)a\k>:;t1.'lt6 

ASO:MBfu\ 
DOS TEUS soNOS 

(Páx. 21) 

Caos no inicio de curso 
pola falta de planificación na Consellaria 

(Páx. 10) 

En tres anos só se celebraron dous xuízos 
por prender lume 

(Páx. 7) 

Cúmprense vintecinco anos 
do golpe militar que derrubou 
en Chile o governo democrá
tico encabezado por Salva
dor Allende. Sábese perfec
tamente quen mentou, finan
ciou e executou aquela atro
cidade. O experimento políti
co da Unidade Popular 
(1970-1973) foi liquidado vio
lentamente, pésie a ter o con
senso do povo e o referen
do das urnas. (Páx. 16-17) 
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O Plan da Consellaria de implantar os Pontos de Atención Continuada topa coas 
presións dos alcaldes do PP 

Sanidade elimina os servizos de urxéncias 
dos que depende a metade da povoación 

9'> G. LUCA - CARME VIDAL 

A reforma da Atención Primária prevé a desaparición dos servizos de urxéncia, que até o mo
mento atenden a máis da metade da povoación. A eliminación dos servizos especializados su
porá perxuizos para os usuários que sofrirán transtornos na sua atención sanitária ao ter os 
profisionais que combinar os turnos de urxéncias coas consultas. A medida coincide coa apre
sentación do anteproxecto de lei por parte da Consellaria que nace oito anos despois de que os 
servizos sanitários leven oito anos transferidos e que deixa á vista a intención privatizadora da Xunta. 

rémora que sofre a reforma da 
Atención Primária por parte da 
Consellaria de Sanidade, arras
trada desde que hai oito anos se 
produciran as transferéncias sa
nitárias, está a topar tamén co
as-presións dos alcaldes que se 
negan a aceitar a criación de 
servizos supramunicipais nas 
cabeceiras de comarcas. A pro
ximidade de eleicións municipais 
·supón asi un novo atranco nos 
planos da consellaria, á contra 
do que aconteceu no pasado 
ano cando a poucos meses dos 
comícios autonómicos os Cen
tros de Atención Primária víron
se multiplicados por tres e pasa
ron de 60 a 188 en tres meses. 

O Plano de Urxéncias Extrahos
pitalárias, aprobado no 1995, só 
comezou a ser aplicado a meia
dos do pasado ano e desde o 
comezo atopou coa oposición 
dos profisionais do sector que 
se manifestaron contra a medi
da de eliminar os servizos de ur
xéncias. Denunciaban a precari
zación laboral que supón que o 
personal de Atención Primária 
teña que pasar a facer gardas 
de urxéncia ademáis da xornada 
habitual de consulta. 

Cunha reforma sen aplicar, na 
actualidade ainda dependen dos 
servizos de urxéncias máis da 
metade da poboación galega -a 
pertencente aos núcleos de 
maior densidade demográfica-, 
mentres que só un 21 % está 
atendido polos novos PACs cria
dos. Estas unidades de nova 
criación viñeron modificar unica
mente as anteriores gardas loca
lizadas, as feitas sen preséncia 
física do profisional nun local en 
concreto. Nun informe recén pu
blicado nos Cadernos de Aten
ción Primaría, elaborado por un 
grupo de médicos, chámase a 
atención de que a tal altura men
tras en Ourense un 10% da po
boación está a ser coberto sani
tamente por gardas médicas sen 
preséncia, na localidade en Lugo 
a porcentaxe elévase a un 50% 
do total dos habitantes. Do mes
mo xeito, os PACs asisten a un 
52% da poboación ourensán e 
só ao 14,6% da lucense. "O lo
calismo estreito, disfrazado de 
municipalismo, de moitos alcal
des lucenses que se opuxeron á 
criación dos PAC cando non se 
ubicaba no seu concello foi o 
principal responsábel do retraso 
sanitário lucense no eido da 

Pasit á páxina seguinte 
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1 O DE SETEMBRO DE 1998 

Ven da páxina anterior 

atención urxente en Atención 
Primária" concluen os autores. 

Cando o plano da Consellaria se 
desenvolva os Pontos de Aten
ción Continuada -de carácter su
pramu n ici pal- serán os únicos 
dispositivos que atenderán á po
voación tanto na atención primá
ria como nos servizos de urxén
cias. Nos concellos nos que até 
agora existiron tanto os Servizos 
Normais coma os Especiais de 
Urxéncias -en nucleos de máis 
de 5.000 cartillas sanitárias- a re
forma vai supor unha carga adi
cional de traballo para os profi
sionais e un empeoramento nos 
servizos sanitários xa que os 
mesmos facultativos terán que 
se ocupar das consultas e as 
gardas de urxéncias. Non se 
contempla tampouco substitu
ción para as libranzas despois 
dunha garda nocturna senón que 
a própria equipa -cos atrancos 
dependentes da sua capacidade 
numérica e organizativa- ten que 
se ocupar de cobrir os valeiros 
do dia de descanso do personal 
sanitário. Rómpese tamén coa 

quenda de atención ordinária 
aos usuários que poden atapar 
cada día cun médico diferente. 

"A liquidación dos servizos de ur
xéncias é un erro importante 
pois, alén de múltiples proble
mas, o que realmente ten sentí· 
do é a sua transformación e inte
gración, como unidades especia
lizadas en urxéncias dentro das 
Equipas de Atención Primária" si-

1 • 
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nalan os autores do informe cita
do, todos eles profisionais sanitá
ri os que elaboraron tamén un 
plano alternativo para eliminar as 
eivas que provocará a implanta
ción da reforma promovida pola 
Xunta. Cun incremento de só 11 
millóns de pesetas ao ano por 
cada Ponto de Atención Conti
nua entanden que se resolvería 
o problema, dotando de recursos 
tecnolóxicos ás unidades -pró-

Unha lei que non regula pero privatiza 
1 

O anteproxecto de lei sanitJ3_ria 
contempla a posibilidade de QUe 
os profisionais dos centro$ de 
saude se organicen en sociEtda
des ou cooperativas e xestiopen 
de maneira privada os presu~os
tos que a administración pública 
ofertaría para cobrir os servizos 
de sanidade. A liña de privatiza
ción promovida pola conselleria 
de Sanidade, amparada ta!T)én 
nunha regulación das Funda
cións -que levan vários anos fun
cionando-, quedaría asi formali
zada legalmente despois de vá
rios anos nos que a xestión sani
tária foi pasando a man de enti
dades á marxe do SERGAS. 

A Plataforma Galega en Defen
sa da Sanidade Pública, que vi
ña manifestando a necesidade 
de regulamentación do sector 
sanitário, ten agora no ponto de 
mira o anteproxecto apresenta
do por Hernández Cochón que 
marca xa a liña pela que a Con
sellaria quere conducir a sanida
de pública. A oposición ao an
teproxecto de lei non só reune 
aos grupos parlamentários -ex
cepto ao PP- e ás organizacións 
sindicais senón que tamén en
centra eco en diversas organi-

O Con1elleiro de San.idade, Hernández 
coc'hón. 

zacións sociais e de usuários e 
sectores profisionais, desde o 
Sindicato de Enfermería até os 
Coléxios Médicos. 

A galega é a última comunidade 
autónoma en regular o sistema 
sanitário, despois de que as 
transferéncias se producisen no 
1990 e á rede autonómica se 
engadisen centros de concellos 
e deputacións e outros de nova 

criación. A falta de regulamenta
ción levou a que o sistema se 
fose artellando á marxe da lexis-
1 ación, coa criación hai tres 
anos do Instituto de Medicina 
Técnica de Galiza (MEDTEC) 
ou a Fundación Hospital de Ve
rin. A xestión privada, a meio de 
diversos mecanismos, imponse 
ante o progresivo deterioro do 
sistema público. 

No anteproxecto de lei regúlase 
o funcionamento das Fundacións 
na sanidade e deixase a porta 
aberta para futuras privatiza
cións, quedando en mans do go
verno da Xunta cal.quer regula
mentación concreta na xestión 
sanitária. "Dos máis de cen arti
gas só se fala claro cando se re
tiren ás fundacións, do resto dei
xanse as mans libres ao govemo 
para facer despois ao seu gusto, 
a lei non ten absolutamente nin
gun desenvolvemento polo que o 
sistema sanitário vai seguir, de 
se aprobar e poñer ,en funciona
mento cando pouco dentro dun 
ano, sen regulamentación" sinala 
Xoán Cons, da Plataforma en 
Defensa da Sanidade Pública 
que criticou a ambigüidade na re
dacción do anteproxecto. 

prios para facer radiografías, 
analíticas básicas e outras pro
bas que son determinantes á ho
ra de os usuários se decidir a 
acudir a un centro de urxéncias-, 
persoal específico para a aten
ción urxente fóra do horário ordi
nário e coordinación cos distintos 
dispositivos asistenciais, en es
pecial o 061. Tratariase asi de 
manter dentro das Equipas como 
unidade especializada ao perso
nal que xa está a traballar en 
atención urxente e dotar de no- -
vas unidades especializadas aos 
Pontos de Atención Continuada 
de nova criación. 

"A alternativa é perfeitamente 
viábel e garantiríase a calidade 
de atención aos usuários. lnte: 
grar os servizos específicos de 
urxéncias dentro da atención pri
mária como unha u nidade máis 
é beneficioso tanto para os profi
sionais como, sobretodo, para a 
povoación en xeral que non ten 
que sofrir as deficiéncias dun 
sistema mal planificado" sinala 
Xúlio Castañal, médico de Aten
ción Primária e un dos autores 
da proposta alternativa. + 

A iniciativa parlamentar da que 
se están a recoller sinaturas 
pon en evidéncia o valeiro le
xislativo existente no sector sa
nitário, nese sentido non apre
senta un texto alternativo se
nón que se limita a demandar a 
necesidade de regulación da 
sanidade pública. Advirten os 
promotores que o anteproxecto 
que ven de apresentar a conse
llaria hipoteca o futuro á privati
zación do sector, e responde, a 
tal altura e con tanto retraso, á 
necesidade dos órganos políti
cos de dar conta da demanda 
que a Plataforma fixera pública 
á hora de comezar o proceso 
paira a apresentación da inicia
tiva lexislat iva. As máis de 
10.000 sinaturas xa recollidas 
polos promotorns atópanse 
agora cu n anteproxecto que 
non concretiza o desenvolve
mento e a regulamentación do 
sistema sanitário pero fai as ve
ces na sua apres~ntaci<?n do 
que seria unha llei sanitária. O 
retraso na reforma da Atención 
Primária, coa limitación da im
plantación dos PACs, engáde
se á rémora lexislativa .. A sani
dade queda ao dispor das deci
sións pontuais do governo. • 

.. 
• • • • 
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O 061, a est~la 
da Consellaria, 
brilla en precário 
fóra do Sergas 

A Consetlaria de Sanidade 
promoveu o servicio de 
coordinación de 
urxéncias médicas 
coñecido como 061 como 
unha das estrelas da 
xestión sanitária g,alega. A 
xestión privatizada a meio 

: do Instituto de edicina 
• Técni,ca de, GaUcia 
: (MEDTEC) e os 
• deficientes médios 
: técnicos cos que conta 
: son duas das eivas que 
• impeden que a Central de 
: Urxéncias funcione de 
• maneira efectiva. 
• • 
: A contratación de 

personal faise. á marxe 
dos sistemas de selección 
pública e os traballador,es 
ríxense po,1o convéinio da 
sanidade privada da 
Coruña. A xomada laboral 
excede así á regulada 
para os serviz 1os de 
atención pública. 
lncluense entre 'ºs seus 

! cometidos a impartición 
: de cursos de formación a 
• di1stintos profisionais, -
: ,entre eles efectivos de 
• protección civil ou policia. 
• A CIG-Saude teni 

denunciado o feíto de que 
o servizo estea a 
funcionar "grácias 
exclusivamente ao 
em,peño e ao esforzo 
1

personai dos seus 
1profisionais e sen apoios 
significativos da própria 

: Administración Sanitár~a". 
: Ademáis da demanda de 
• medios técnicos ao xeito 
: e ampUcacióa de pe.rsonal 
• especializado,, estase a 
: reclamar que o Sergas 
• asuma directamente a 

xestión do 0611. 

• • ,. 

A, falta de personal atranca 
mesmo ,as consultas 
ordinárias xa que a miudo 
os facultativos leñen que 
abandonar o,s seus postos 
para atender os avisos de 
urxéncia.+ 

Un servizo de urxéncias máis caro e de menor calidade 
Entre un afiliado á seguridade social nas poboacións 
galegas de menos de cinco mil habitantes ou no rural 
e outro das cidades hai unha diferéncia radical na 
velocidade de acceso á servizos especializados e 
tamén na atención continuada. Desde que hai oito 
anos asumira as transferéncias de Sanidade, a maioria 
de governo do PP prometera tratar esta desimetria de 
calidade e velocidade dos servícios sanitários con 
várias fórmulas. Unha delas era a institución de Pontos 
de Atención Continuada (PAC) de carácter supra
municipal, destinados na sistemática sanitária da 
direita a sustituiren os centros de atencion primária e 
os servizos especiais de urxéncias. 

consellaria de Sanidade está a actuar sobre os 
servícios de urxénoias s,en ter estab~eddo a no1Va rede 
de asisténcia prlmá:ria. 

partido da direita que governa a Xunta quer deixar 
portas abertas á privatización. O anteproiX:oo o de Lei 
Sanitária adianta a opción de os profisionais dos 
centros de saúde se organizar en sociedades q e 
xestionen pnivadamente os orzamentos ¡púb1~ioos. 
Defender a continuidade da medicina pública 

Hoxe depende desta estrutura específica de urxéncias 
máis da metade da poboación galega, residente nos -
núcleos de maior densidade xeográfica, mentres que 
menos dunha cuarta parte do censo válese cos Pontos 
de Atención Continuada. O Plano de Urxencias 
Extrahospitalárias de i 995 ten como obxectivo a. 
amortización do sistema de urxéncias que no deseño 
do PP deberá ser substituido polo personal de 

' atención primária. Na realidade. a piqueta da 

Lonxe de ser un pri0blema de tia.nsiolón entre unha 
sistemática de asisténcia e o ~bio, o que busca o 
PP é crebar os seivizos de urxéncias e sustituilos 
interinamente Go personal de Atención Primária que terá 
que atender ga.rdas de urxéncia por riba do seu traballo 
habitual de consulta. As protestas dos traballadores 
teñen completa xustfficación: denúincian tanto a non 
aplicación da reforma como a perda dunha 
especialidade que non vai ser substituida. O sistema 
clientelar embarga a reforma, nomeadamente en Lugo, 
onde moiitOS alcaldes do PP opóñense ao funcionam-ento 
dos PAC por defenderen un espazo de traba.no con 
centro no próprio concello, No entanto, as equipas de 
Atención Primária poderian integrar os servizos de 
urxéncias cun ingremento de. gastos asumibel para os 
PAC co que se manteria a especialidade. 

Galiza ten sen regular legalmente o seu sistema 
sanitário desde as tran feréncias do porque 

especializada pasa neste omento po a ria ~ ~ n 
diente1ar das PAG e a amorti.zaoi1ó111 das urxénciias, 
dous procedimentos cos que o PP está executa oo un 
imposto engadido sobre o segur; · - . i . De re a: e , 
mentres a Xunta de, Fraga fomenta periá~ 1cameme a 
discusión s,obre o ¡pago das receiitas, procura medi,ante 
a privatización da estrutura sanitária . • rea dobrar o 
prezO' da asisténcia e rebaixar a c:af dade. Fra.ga 
pliettende a ·, serve.r de émulo da llquidaoi1ón dos 
servizos públicos para ou ros polí ico do seu próp ·o 
partido que intentando dar es1e paso contra o povo 
non quere pagar o altísimo imposto p1ollít ioo 1 de 
desguazar a asisté cia básica no seu as ecto máis 
sensibel. Polo pronto obtén a degrad'aoió111 do aooeso 
tJnive1rsal e rápido á sa.nidlade e P'erda da 
es ecialidade das urxenc1as. • 

A lfüSA '!'ERRA 
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GAL IZA 
Romai e Raxoi presionan a Fraga para non perder peso político 

A comisión eleitoral do PP non puido nomear 
os alcaldábeis das cidades 
*A. EIRÉ 

A comisión eleitoral do PP 
non deu pechado o nome dos 
cabezas de listas das cida
des. Romai Beccaria e Maria
no Raxoi andan a presionar a 
Fraga lribarne para non per
der peso político e o organis
mo está a ser substituido por 
comidas bilaterais co presi
dente do partido. A guerra po
lo control partidário só fixo co
mezar e a batalla \até o próxi
mo 24, dia en que se teñen que 
dar a coñecer o nome dos can
didatos populares, é un episó
dio máis da regueifa xeraliza
da que vive a direita galega. 

Romai e Raxoi están dispostos a 
frear o actual proceso de elabora
ción das listas eleitorais sabedo
res de que, se !segue adiante, 
Guiña conseguirá xa o contrq( to
tal do partido. A comisión eleitoral 
do PP, na que está ausente Ro
mai, ven de ser substituida por 
contactos bilatrais con Fraga lri
barne .,por ambos os dous minis
tros. Romai xq. comeu duas veces 
con Fraga e ~fihxoi unha, mentres 
moven os seus fios en Madrid pa-

:'l; ra tetft.@.r desprestixiar a un Guiña 
ao que lle af]anea a árbore á que 
se arrimou: Alvarez Cascos. 

A pretensión de Romai é impe
dir que Lendoiro (membro da 
comisión eleitoral) sexa o candi
dato na capitál herculina. Tenta 
convencer a António Couceiro 
para que aceite o posta, pero o 
conselleiro non está disposto a 
deixar a sua cadeira na Xunta 
por unha moi improbábel alcal
día. Para presionalo tentan ofe
recerll e unha hipotética presi
déncia da Deputación, o que 
equivale a mandar a Lendoiro 
polo mesmo camiño que Victori
no e Portomeñe. Pero no Ca
rreíro dos Elefantes do PP xa 
non caben máis. 

Ao problema que Romai ten na 
Coruña, concello e Deputación, 
hai que unirlle o de Compostela. 
O ministro de Sanidade segue a 
apostar por Conde Roa, que se 
mostra disposto a apresentar a 
sua candidatura. A solución sa
lomónica de nomear ao conse
lleiro Dositeo Rodríguez poderia 
ser aceitada polos coruñeses ( é 
un home próximo ao Opus) sen 
facer casus belli, se se compen
sa dalgun xeito a Conde Roa. 

Complícanse as opcións que 
manexan os distintos bandos 
populares cando a aceitación de 
Dositeo ten que levar consigo 
unha remodelación do Governo. 
Entran en xogo novas posibili
dades nestes cámbios, pero 
cantas máis combinacións exis
ten no PP, máis difícil lle é hoxe 
a Fraga adoptar unha decisión. 

Tampouco hai acordo en Vigo. 
Guiña segue a afirmar que con 
Manuel Pérez de candidato a al
caldía está perdida. O problema 
é que non atopan un índepen-

Aznar visitaba Galiza para presumir de partido unido. ~ batalla aberta entre Romai, Cuiña e Raxoi deixa atrás aquel idilio. 

dente con garantías. Na procura 
toleirana dixiríronse a Xulio 
Gaioso, · director xeral de Caixa 
Vigo, sondearon a Alfonso Paz 
Andrade que se deixa querer 
por todos pois ten intereses im
portantes que blindar na cidade, 
e mesmo pensaron no presiden
te do Celta, Horácio Gómez. Os 
da casa leñen as mesmas ga
rantías de éxito, ou menos, que 
o próprio Pérez. 

En Pontevedra non están millar 
as perspectivas para o PP. Gui
ña xa dá a cidade por perdida a 
mans dos nacionalistas e seme
lla non importarlle moito con tal 
de ollar como míngua o poder 
de Raxoi. Pero este non se re
signa. Por unha banda, non 
quer deixar ao seu amigo Pe
drosa na estacada e, pala outra, 
non está disposto a perder a 
sua praza forte. 

Os métodos de Cacharro 

O que non se anda con lérias é 
Cacharro Pardo en Lugo. Cada 
lexislatura cámbia de alcaldábel 
e de alcalde. E non é que lles 
vaia mal na cidade luguesa pois 
é onde máis asegurado parecen 
ter a alcaldía, segundo os inqué
ritos. 

Antes de que se soubese oficial
mente que ia mudar o candidato 
popular , xa o actual alcalde, 
García Díez, anunciou publica
mente que non se apresentará a 
reeleición por "motivos estrita
mente personais" . Desde hai 

meses era voz populli en Lugo 
que Cacharro tiña designado 
para substituilo ao actual conce
lleiro e deputado Xosé Barreiro. 

A táctica de Cacharro é tan eficaz 
como sabida: non quer que nin
guén lle poda facer sombra en 
Lugo. Corta a cabeza de todos 
aqueles que podan sobresair polí
ticamente sobre a sua. Fíxoo con 
Portomeñe ou o ex alcalde Vicen
te Quiroga, por exemplQ. Os de
mais concellos dependen dos or
zamentos da Deputación, a cida
de de Lugo non. Por iso un alcal
de que teña un certo carisma, que 
non sexa un túzaro como a maio
ria dos que rodean a Cacharro, e 

sexa capaz de pensar por el mes
mo, é un perigo para o seu domí
nio unipersoal. Díez firmou a sua 
senténcia no momento que se 
desmarcou do xeito cacharrista 
de facer política. O problema para 

. Cacharro estriba en que, para ga
ñar en Lugo, necesitaba até de 
agora persoas alonxadas do seu 
talante dictatorial. 

Sorpresa en Ourense 

En · Ourense 1 Saltar aplica idénti
ca estratéxia\ que Cacharro Par
do, pero sen itanto éxito pois hai 
máis intereses en xogo. Tentaba 
procurarlle un substituto ao ac
tual rexedor, Manuel Cabezas, e 

XAN CARBALLA 

Concurso de incéndios 
A última de Del Álamo,Fraga para atallar os incéndios forestais é 
antolóxica: convocar un concurso público de ideas. Cada vez avanza 
máis aquela idea de Castelao, que ironizaba sobre certo concepto 
enganoso de igualdade "Se todos somos iguais, para que facer elei, 
cións, fagamos un sorteo". Sorteo ou concurso, o paralís imaxinati, 
vo do gabinete Fraga, encerellado en di~utar por unhas listas muni, 
cipais a cada con menos pastos de saíd:i, e polo tanto con menos 
soldas a repartir, é patética. 

A ladaiña por repetida non deixa de ser certa: se despois de trin, 
ta anos de estar ardendo o monte un dia si e outro tamén, hai 
que estimular con cartas un concurso de ideas, é que o Estado 
que disque ten na cabeza o presidente da Xunta é unha auténtica 
ínsula baratária. • 

A.N.T. 

andou a mover o galiñeiro, algo 
moi perigoso na cidade das Bur
gas. Ao final decantouse pala 
continuidade. Os inquéritos reali
zados dábanlle menos posibili 
dades aos distintos nemes bara
llados que ao próprio Cabezas . 
Asi , pésie a non atoparse a gus
to e a existir diferéncias, o prag
matismo vai facer que o agora 
alcalde recunque, ainda que Sal
tar impoñerá a sua própria lista 
por se hai que facer algun cám
bio, ao que está tan acostuma
do, polo médio da lexislatura. 

Xa antes de facer oficial a per
soa do candidato lle xurdiron 
problemas. Rafael Valcarce , 
que tora deputado e asesor de 
vários conselleiros , anunciou 
que lanzaría unha candidatura 
contra a dos seus próprios com
pañeiros de partido. Afírmase 
que por detrás pode estar a 
man de Vitorino Núñez e que 
vai contar co apoio de importan
tes integr~ntes do sindicato do 
enfurruño existente na direita 
ourensá desde tempos de Gó
mez Franqueira. Tanto é asi que 
as listas independentes sempre 
tiverori en Ourense tan boa aco-
11 ida (ao contrário que neutras 
cidades) que se convertiron na 
maioria das lexislaturas en cha
ve do Governo local . 

Mentres tanto Fraga, de reunión 
en reunión e de festa en festa, 
atópase de novo no médio do 
remuiño tratando de amarrar os 
balaustres do partido para que 
non se escanastre. + 
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Os dous candidatos teñen un discurso practicamente idéntico 

Cortizo e Touriño converten o congreso 
do PSdG·PSOE nunhas primárias 
*A. EIRÉ 

O único que importa é quen 
ocupe o pasto de secretário 
xeral. Esta é a mensaxe que 
está lanzando o PSdG-PSOE 
á sociedade a un mes do seu 
congreso extraordinário. Os, 
por agora, dous candidatos 
para suceder a Francisco 
Vázquez, Miguel Cortizo e Pé
rez Touriño, lanzáronse a un
ha campaña que ten moito 
máis que ver cunhas primárias 
que cun proceso congresual. 

Nengun militante socialista, in
cluidos numerosos líderes, foi 
quen de explicarnos axeitada
mente as diferéncias ideolóxicas 
que separan a Miguel Cortizo e a 
Pérez Touriño, os dous militantes 
que se postularon no PSdG
PSOE para secretários xerais. 
Tampouco queren facer refle
xións públicas sobre as habelén
cias de ambos. Nas distintas ex
plicacións recorren, sistemática
mente, á ideonidade para o cá
rrego e, nalgunha ocasión , ta
mén citan que Cortizo "seria con
tinuador de Francisco Vázquez". 

Pérez Touriño e Miguel Cortizo, 
profesores univesitários ambos, 
proceden das sensibilidades co
munistas que abandoaron para 
abrazar un socialismo que reusa
ba cada vez máis cara o social-li
beralismo. Ambos tardaron bas
tante tempo, sobre todo Cortizo, 
en ser recoñecidos como re
ferentes políticos. Se Pérez Tou
riño fixo a sua carreira en Madrid 
da man de Abel Caballero e des
pois de Josep Borrell , manténdo
se virxe nas desputas galegas, 
Cortizo gañouse a pulso os seus 
ascensos. Primeiramente deuse 
a coñecer tanto polas arremeti
das contra Fraga como polos 
anúncios de encontros amigá
beis co presidente, comezando a 
collar sona parlamentária. A sua 
dialéctica tamén a empregou da
quelas contra a dirección enca
bezada por Paco Vázquez, con 
quen pactou logo para facerse co 
control dunha parte do grupo par
lamentar e sobrevivir á crise. Ne
se pacto empolingouse na vice
secretaria xeral do PSdG-PSOE. 

A amistada de Touriño con Bo
rrell e o non estar queimado na 
política galega é un dos argu
mentos que utilizan alguns dos 
seus apoios para preferilo a Cor
tizo, de quen afirman non fiarse 
polos trasacordos que ten. Pero 
Miguel Cortizo tamén conta con 
apoios precisamente por ser ca
paz de enfrontar as distintas si
tuacións difíciles que lle tocaron 
vivir e sair vencedor delas. 
Apoios coma o do alcalde do 
Carballiño, Patxi Vázquez, con 
quen mantén amistada desde 
que coincidiron no parlamento. 

A única diferéncia que nós pude
mos apreciéf-r nos seus discursos 
é a de que Miguel Cortizo (hai 
quen di que como froito do pri
meiro¡IJntento de pacto con Touri
ño) se decanta por ser un secre-

Miguel Corti:zo e Pére:z Touriño enfréntanse pola Secretaria Xeral do PSdeG. A.N.T. 

tário xeral que mova o aparato, 
que controle o partido, estando 
disposto a deixarlle a outros a 
proxección pública. Pero moitos 
dos seus adversários non se fian 
desta estratéxia. Pérez Touriño, 
pola contra, aposta por que o se
cretário xeral asuma o liderazgo 
''tanto partidário como social". 

Un debate ideolóxico 
inexistente 

O presidente da xestora socia
lista que prepara o congreso , 
Xavier Casares, afirmou que "o 
aprobado no congreso non era 
vinculante". Non se sabe se foi 
un lapsus, que lle abrigaron a 
correxir imediatamente, unha 
equivocación pola sua pouco 
esperiéncia na vida orgánica, ou 
a traslación pública dun pensa
mento máis profundo. O certo é 
que as ponéncias aprobadas 
nos últimos congresos do 
PSdG-PSOE non foron vincu
lantes. A dirección aceitou as 
emendas, cando non as propos
tas íntegras dos críticos, como 
pasou no último da Coruña ou 
na asemblea celebrada hai uns 
meses, pero a política seguiu 
senda a mesma que viña impul
sando Paco Vázquez. 

Desde hai tres congresos no 
PSdG-PSOE fálase de galegui
zarse, de abrirse á sociedade, 
de ter máis autonomía a respeto 
de Madrid, de estar máis en 
contacto cos problemas ... Na 
ponéncia que está a redactar 
agora a xestora incídese, de no
vo, nestas mesmas cuestións 
que semellan ser a asignatura 
pendente do PSOE na Galiza. 

Pero nen Cortizo nen Touriño, 
ambos membros da xestora, o 
segundo sen voto, teñen peso 
de abondo para impoñer a sua 
visión política na ponéncia e, 
nas suas explicacións aos mili
tantes unha das poucas diferén
cias é que Touriño fai máis fin
capé na necesidade de entendi
mento cos nacionalistas. 

Tampouco pa~ecen contar nen
gun dos dous cos apoios nece-

sários, de momento, para acadar 
a secretaria xeral. O nomeamen
to vai vir propiciado, coma sem
pre, por un enmarañado pacto 
non que se entrecruzan simpa
tías personais, afinidades ideoló
xicas cos bímbios baselares de 
reparto de poder entre as dife
rentes organizacións territoriais. 

Ainda que aos secretários xerais 
os elixirán directamente os dele
gados, o reparto entre as distin
tas agrupacións e os controis 
existentes séguenlle dando un 
peso preponderante aos distin
tos homes fortes locais, máis alá 
de correntes organizadas. 

Os 62 delegados da zona de Vi
go vanse decantar, maioritaria
mente por Pérez Touriño. Na Co
ruña ( 43) capital poderian apoiar 
a Cortizo, pero Vázquez garda 
cartas na manga coas que xogar. 
Poderia ser Fernández Moreda 
ou, incluso, se non lle dan garan
tías de seguer con peso político 
na próxima executiva, González 
Laxe. A comarca de Ourense es
tá dividi&ci, por máis que Troitiño 
nun comezo se decantase por 
Touriño, mentres que o seu alia
do Vázquez o facia por Cortizo. A 
sua postura final dependerá das 
negociacións. O mesmo vai pa
sar no Ferro!. A maioria de Lugo 
inclínase por Touriño. 

Pero todo vai depender como se 
movan outros sectores. Que vai 
facer Ceferino Díaz? Apoiará a 
Enrique Curie!? Fará o mesmo 
Miguel Barros? Lanzarán final
mente a competir a este apoiado 
polos denominados galeguistas 
da fundación Xaime Quintanilla? 
Poñeranse de acordo e apoiarán 
todos como elemento de consen
so a González Laxe, a quan ta
mén poderia apoiar Vázquez? 

Estas e outras incógnitas están 
ainda por despexar. De momen
to, o debate do PSdG-PSOE é de 
nemes, de persoas, mentres a ci
dadan ia galega, como mostrou 
unha sondaxe publicada por La 
Voz de Galícia semella estar indi
ferente ante un proceso repetido 
8 veces nos últimos vinte anos.• 

ANOSATERRA 

Notificacións de até un millón de 
pesetas por protestar diante de Fraga 
A Delegación do Governo voltou mandar nestes dias as 
notificacións de multa a alguns dos viciños que protesta
ron o pasado verán en Miño e Pontedeume ao seren 
afectados pala declaración das Fragas do Eume como 
parque natural. Algunhas das notificacións chegan a un 
millón de pesetas. A protesta dos viciños, o mesmo día 
que Manuel Fraga celebraba un xantar coa militáncia po
pular en Miño, rematou nunha carga da Garda Civil con
tra os manifestantes, moitos deles vellos e nenas. Os re
cursos dos labregos efectados contra as notificacións 
non foron aceptados, polo que queren que sexa o xulga
do de Betanzos o que resolva o expediente sancionador.+ 

O PP rexeita 
un éonvénio para ensinar galego no Bierzo 

5 

O pasado Martes oito de Setembro o PP rexeitou nunha 
Comisión do Parlamento unha iniciativa dQ BNG que 
instaba á Xunta a estabelecer un convénio coa Junta de 
Castela-León para o ensino de galega nos níveis non 
universitários no Bierzo. Unha inciativa semellante tora 
aprobada unanimemente no Congreso, tamén a 
instáncias do Bloque. Segundo afirmou o PP, o 
convénio non é posíbel até que Castela non teña 
transferidas as competéncias educativas. Mentres, a 
promoción do galega garántese con convénios do 
Ministério co Instituto de Estudos Bercianos. A 
proposición do BNG non pretendia máis que levar á 
prática un artigo da Lei de Normalización ~e 1983. • 

O Comité An~·Sida 
rexeita o rexistro nominal dos enfermos 
O Comité Anti-Sida galego rexeita o proxecto que desde 
Febreiro levan a cabo o ministério de Sanidade e o Plano 
Nacional da Sida para poñer en marcha un rexistro dos 
afectados pola enfermidades con nomes e apelidos antes 
de Xaneiro de 1999. Tamén se incluirian datos socio-demo
gráficos, municipio onde se reside e información sobre prá
ticas sexuais. O Comité Anti-Sida, xunto con outros move
mentos do Estado, considera que os fundamentos legais 
do informe non son suficientemente claros e qyue se pode • 
xerar rexeitamento social se ao facer a proba do v.11.l~ hai 
que identificarse e dar a coñecer a intimidade. Par~ ·co-
mité, a prevención da enfermidade non pasa pala identific~~ .. _ , 
ción xa que, segundo sinalan, seguen a darse casos dé-- -,. .. ""'. :._. ' 
despidos improcedentes, seguros que non cubren a perso-
as co VIH ou paises que proiben a entrada aos enfermos.+ 

Contencioso contra a Xunta por 'entregar' 
camiños de máis na parcelária de Ferrol 
A comisión de Facenda e Património do concello de 
Ferrol, que preside Xan Fernández, decidiu apresentar 
un contenciso adm_inistrativo contra a Xunta por 
entregar aQ concello dous camiños, cuxas delimitacións 
están en litixio cos viciños, no proceso de 
concentración parcelária. Xan Fernández alegou que os 
camiños non están rematados e que, ademais, "non se 
pode incorporar o que é propriedade de particulares", e 
engadiu que xa se notificara no seu dia á Xunta a 
decisión de non aceptar os camiños e que 
insistiron en entregalos. • 

Anúncian accións para promover 
o uso do galego no ensino médio 
A plataforma do alunado para a defensa do uso do gale
ga ven de anunciar unha série de medidas de presión 
que se porán en marcha ao longo do curso escolar, diri
xidas a promover· o uso da língua nas áulas de ensino 
médio. Carlos Callón, portavoz da plataforma, anunciou 
que se trata de exixir o cumprimento do decreto 247/95, 
através do que se determina o número c;te asignaturas 
que deberían ser impartidas en galega. Ünha demanda 
que segundo a plataforma está en estreita ·relación coa 
petición dun ensino de calidade e co princípio básico de 
acadar coñecimentos universais partindo do coñecimen
to do particular. "Se entendemos que a nasa reatidade 
social ten como unha das suas particularidades o em
prego dun idioma próprio , entre as abrigas docentes 
debería acharse a de impartir as áulas en galega", si
nala Callón. Alén díso, o representante da plataforma 
denunciou o desinterese amasado pola consellaria de 
Educación, que ainda non fixo públicos os resultados 
do inquérito realizado a princípios do pasado ano , atra
vés do que se pretendía coñecer o grao de cumprimento 
do decreto. Se non se albiscan intentos de encetar unha 
política normalizadora, a plataforma anunciou que convo
cará para o comezo do curso escolar un~a taiga xeral. • 
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OPtNIÓN 

CHEGA A PRIMEIRA CRISE ECONÓMICA MUNDIAL DO CAPITALISMO 

BENVIDOS AO NOVO MlLÉNIO 

Os deseñadores da política económica 
mundial debaten estes dias cal é a profun, 
didade da actual situación de inestabilidáde 
que están a sofrer os mercados de valores 
desde Wall Street até Rúsia, o suleste asiá, 
tico ou Latinoamérica. Apesar do optimis, 
mo mostrado polo ministro español Rodri, 
go Rato, ou Hans Tietmeyer (Presidente do 
Bundesbank) ou Trichet (Presidente do 
Banco de Franza), as cifras macroeconómi, 
cas que se van coñecendo apontan a unha 
realidade recesiva en escala global que se 
expresaría con toda forza entre os anos 
1999 e 2000. Sen ánimo apocalíptico, po, 
de,se dicer que asistimos ao princípio do 
fin do ciclo alcista da economía mundial e 
somos testemuñas da primeira crise econó, 
mica verdadeiramente mundial e globaliza, 
da de toda a história do capitalismo. 

Alan Greenspan, Presidente da Reserva 
Federal (FED) dos Estados Unidos, alerta, 
ba a pasado fin de semana en Berkeley 
(Califórnia) sobre a situación da econo, 
mia mundial. Sempre críptico, Greenspan 
deixou cair implícitamente a posibilidade 
de que na reunión da FEO, o 29 de Se, 
tembro, se decida unha baixa de tipos de 
xuro a fin de evitar a caída da demanda · 
interna nos Estados Unidos. Tal feiw se, 
ria imitado por Europa para manter o di, 
namismo do consumo interno dos 15. Es, 
te último factor 'ª propensión ao consu, 

. mo por parte dos norteamericanos e euro, 
peus, é o verdadeiro dinamizador da eco, 
nomia nestas zonas do planeta. A caída 
dos benefícios en bolsa afecta seriamente 
o consumo interno por unha razón: en Es, 
tados Unidos máis de 50 millóns de cicla, 
dáns invisten en bolsa e nos últimos sete 
anos obtiveron benefícios fabulosos nun 
mercado en alza. En Europa falamos de 
cifras tamén moi importantes de diñeiro 
de pequenos ·investidores colocados nos 
mercados de valores. Por. outra banda, o 
abaratamento do custo do diñeiro impul, 
saria a demanda de créditos, inxectaria li, 
quidez e animaria o investimento das 
empresas, moitas ·das cales empezan a pa, 
ralisar proxectos en todo o planeta ante o 
clima recesivo que se padece. 

Só o anúncio de Greenspan servirá como 
boa nova para Wall Street e animará ta, 
mén os corros europeus, que seguramente 
reaccionarán con alzas moderadas. Nem, 
bargantes, o mercado de valores está toca, 
do e os analistas de consultoras privadas 
como ].P. Margan, Standar and Poor's, Mo, 
ody's ,por citar aos máis influentes, calcu, 

RAMÓN MACEIRAS 

A crise des6tase na Bolsa pero ten efectos de longo percorrido. Na foto, Wall Street, New York. 

lan que a recuperación será de longo prazo . en moeda estranxeira a longo prazo de 
China e Hong Kong. Mood'ys advirte ta, 
mén que entran en zona de perigo os ca, 
tro maiores bancos chineses: o Banco de 

MÉDIO MUNDO EN RECESIÓN. A rece, 
sión ainda non chegou a Europa e Estados 
Unidos, pero xa é un 
feíto consumado no 
Suleste Asiático, Rú, 
sia, Xapón, África e 
Latinoamérica. De 
afectar a China ,so, 
metida a fortes pre, 
sións pala caída das 
suas exportacións e a 
diminución dos inves, 
timentos estranxeiros 
nese país, o impacto 
sería devastador para 
os planos de recupera, 
ción que executan os 

_ governos da zona asiá, 
tica, os cais, por certo, 
non dan mostras de 
mellorár a situación. 
A solvéncia financeira 
de China e Hong 

'S -omos testemunas 
da primeira crise 

,, . 
econom1ca 

verdadeiramente 
mundial e globalizada 

de toda a história 
do capitalismo" 

China, o Banco Agrí, 
cola, o Banco de In, 
dústria e o Banco de 
Construción. Sete 
bancos de Hong Kong 
entran en zona tor, 
mentosa, segundo 
Moody' s, entre eles o 
Hong Kong and Shan, 
gai Banking Corpora, 
tion, o maior do mun, 
do en recursos pró, 
prios. A banca xapo, 
nesa está en nfveis de 
insolvéncia alarman, 
tes, só sostida con for, 
tes inxeccións de car, 
tos públicos, ante as 
queixas de Estados 
Unidos pola reticén, 
cia xaponesa a refor, 

Kong está en baixa. A axéncia cualifica, 
dora de riscos Moody 's anuncio u a pasada 
semana que revisará á baixa as emisións 

mar o seu superprotexido sector bancário. 
Hai que lembrar que o ano pasado foron á 
creba os catro bancos xaponeses máis 
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grandes, arrasados pola primeira onda da 
crise asiática. 

No resto da zona asiática a situación non é 
mellar. A influente revista The Economist 
calcula na edición do 5 de setembro que o 
PIB de lndonésia cairá 15% este ano e un 
6, 7% en Corea do Sul e Tailándia. As eco
nomías da zona representan as duas quintas 
partes do poder de compra de toda a eco, 
nomia mundial. 

O crecimento mundial en promédio foi 
dun 4% durante 1996 e 1997. J.P. Margan, 
citado por The Economist, prevé que e te 
ano o creciment mundial conxunto non 
chegue ao 1,5% e 1,7% para 1999. De 
cumprir,se estes prognósticos, a economia 
mundial teria o me mo crecimento do 
anos 1981,82, cando e produciu a pirre, 
cesión desde 1930. 

A recesión estende,se a Europa do Le te, 
polo contáxio ruso, África do Sul e Latino, 
américa. O capitai foxen de Venezuela, 
Brasil, Colómbia, Polónia, etc. The Econo
mist calcula que o crecimento de Latinoa, 
mérica reducirá, e a 0.8% no ano 1999. 

A enfermidade rece iva contaxia,se por 
duas vias. A prime ira é a caída, en picada 
dos prezos das matérias primas. Asia era un 
grande importador de rnatérias primas. A 
recesión na zona tirou ao chan o prezos 
do petróleo e doutros produtos. The Econo
mist calcula en 30% a caída dos prezos das 
matérias primas desde mediados do 97, a 
maior caída en 25 anos. Os prezo son en 
termos reais os máis babeas desde 1930. 

A segunda via de contáxio da recesión é a 
desconfianza dos investidores nos mercados 
emerxentes e a fuxida en masa dos capitais 
até as illas seguras dos bonos do T esouro de 
Estados Unidos e os bonos alemáns. O ca, 
pitais abandonan os mercados de valores e 
refuxian,se na renda füca, avalada polos go, 
vernos. Tan é asi que hoxe p de, e e m
prar débeda rusa polo 14% do eu valor no, 
minal. 

En resumo, a baixada de tipo d xuro ue 
tentarán Estad Unidos e Euro a pre end 
poñer unha barreira contra a entrada da re, 
cesión nesas economias, pero queda a dú ¡, 
da de se non será xa demasiado tarde. Ore, 
enspan dicia,o a semana pasada en erke, 
ley: "non é críbel que EEUU sexa un oasis 
de prosperidade que non se vexa afectado 
polo resto do mundo".• 

•• 
J ; ., ' 
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*H. VIXANDE 

Como se deu cos pirómanos de
tidos, logo? Que non veñan co 
conto da inspiración divina por
que non tragamos. As máis das 
veces foron os viciños que sina-
1 aron aos autores dos lumes, 
despois de moito tempo pren
dendo lume a esgalla xogand9 
coa paciéncia dos lugareños. E 
o caso dun pastor que durante 
anos queimou grandes exten
sións na Mariña luguesa. Nesta 
ocasión o mérito policial estribou 
en montar un disposit ivo que 
permitiu collelo coas mans na 
masa, xa que o pastor sabia que 
a policía sabia. Delincuente con
victo e confeso, o pirómano ac
tuaba co móbil de conquerir pas
to para o seu gado. A sua activi
dade era expresión dun conflito 
nacido da non delimitación dos 
usos do monte, determinando 
que parcelas están destinadas á 
produción forestal , cales a pasti
zais e cales a labores agrárias. 

Unha situación semellante, ain
da que por motivacións distin
tas, deuse no Morrazo. Ali, unha 
pirómana compulsiva foi detida 
despois de que o dedo acusa
dor da viciñanza sinalara a de
lincuente á policia. 

Os agricultores queiman por pa
recidas razóns. O monte arbora
do é acubillo de lobos e xaba
rins que estragan as colleitas. 
Por riba, a Administración non 
indemniza polos danos e a solu
ción que atopan os labregos é 
prender lume para que marchen 
as alimañas. 

O conflito no monte ten data de 
nacimento: os anos cuarenta, 
cando as autoridades franquis
tas expropriaron o monte comu
nal e o lume naceu como forma 
de protesta. Posteriormente, pa
ra cando a devolución nos se
tenta e oitenta, o lume xa era un 
arma e comezou a empregarse 
nos conflitos cos proprietários 
particulares dos montes. Pero 
hai casos de incéndios intencio
nados anteriores á expropria-

ción dos montes en mancomun, 
ainda que por razóns similares. 
A illa Estela de terra arde perio
dicamente desde que nos anos 
vinte a Mariña quedou con ela 
como zona de protección do ba
luarte da Armada en Monteferro 
(Nigrán) e impediu aos mariñei
ros empregala para deitar as 
suas redes para secalas. A tra
dición da queima pasou de avós 
a tillos e a netos e ainda consér
vase mália a illa hoxe non ter 
utilidade naval. 

Lumes con mancontro 

Polo lume, sábese quen é o pi
rómano, pero ás veces non se 
pode dicer porque non hai pro
bas. Desde estas páxinas nega
mos que o alcalde de Oia sexa 
un dos que máis activamente 
prenden fago na comarca do 
Baixo Miño, entre outras razóns 
porque non hai probas e hai 
que presumir a inocéncia de to
do aquel que é acusado dun 
delito . Pero unha gadeiro con 
gaderia intensiva no monte co
mo el , non pode evitar a sospei
ta. Os gadeiros nunca actuan 
sos . Queiman para ter máis 
pasto. En Oia van coordenados 
polo monte arriba prendendo fo
cos simultáneos co teléfono 
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móbil na man para comunicar
se. Claro que con semellante 
soporte técnico non debe ser di
fícil para a policía seguir a pista 
dos autores das chamadas des
de os mancontros no momento 
de iniciarse os focos. De todos 
xeitos, a policia haberá de agar
dar ao outono para realizar esta 
investigación, xa que xunto ca 
final do inverno e a primavera 
son a épocas do ano nas que 
se dan os lumes relacionados 
coa g~deria. 

O mancontro tamén é arma de 
contrabandista que amaña un 
lume ben grande próximo á cos
ta para centrar no incéndio to
dos os estarzas das autoridades 
e facer unha descarga con tran
quilidade. O mau é que ás ve
ces os operários do servizo de 
extinción téñense atopado o to
mate perta de onde actuaban. 

Este verán non é a primeira vez 
que a Galiza arde. Fíxoo tamén 
en 1989 e pódese dicer que iso 
custoulle a derrota eleitoral ao 
Governo Tripartito do PSOE, 
Coalición Galega e o PNG. Al
gun malintencionado ainda di 
que houbo arde de arriba de 
queimar a estopa para tirar ré
dito político da desfeita. Minten, 

Na actualidade os labores de extinción ocupan a 6.000 persoas e supañen un !lasto 
de 7.000 millóns. NACHO GOMEZ 

ANA VAREl.A 

mádia leva! Como minten ta
mén os que din que no ano 90 
tamén houbo arde por escrito . 
de arriba de andar con coidado 
no monte para non queimar na
da. Mudara o governo, Fraga 
ocupaba Raxoi. 

Nen antes nen agora os na
cionalistas tiveron que ver ca 
lume se non é como vítimas , 
ainda que Fraga e algun cacho
rro popular largaron este infún
dio sen proba algunha. Os de 
Beiras governaban Camota no 
89 e daquela alguén aproveitou 
a onde de lumes que asolaba o 
país para queimarlles todo o 
monte. Lago repovoáronllo con 
eucalipto. Agora que non están 
volvéronllo facer arder, pero 
prendeu por ondé ~inda non 
habia eucaliptos, se cadra para 
rematar o traballo. 

Claro que cando se acusa, hai 
que ter moito tino. O ano pasa
do o alcalde de Cangas, Euló
xio López (BNG) quedou moi 
sorprendido cando un viciño en
tregoulle un artefacto incendiá
rio atado a un paracaidas. A 
causa é que o aparello chegou 
do ceo cando xusto por riba pa
saba unha avioneta. lncéndio 
con avioneta: pirómano rico, lu
me de direitas, trama organiza
da, matinou o alcalde. A investi
gación policial mesmo chegou a 
dar un neme dunha persoa que 
ia na avioneta, pero non podía 
ser. Eulóxio ensinou o paracaí
das á prensa pero despois sou
b o a verdade: non había tal 
aparello incendiário, en realida
de era unha desas bengalas 
naúticas empregadas por se hai 
naufráxio que os mariñeiros tra
en para casa despois da maré 
porque hai que renovalas todos 
os anos. Neses casos é fre
cuente disparar as vellas ben
galas cando hai festas, ainda 
que é unha prática arriscada 
porque pode provocar un incén
dio. Eulóxio respirou tranquilo 
por calar a tempo, estivo a pi
ques de acusar de pirómano in
fundadamente nada menos que 
a To más Pérez Vid al. + 
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Pecha unha escola infantil 
por impagamento 
do aluguer 

A Escala Infantil San Tomé de 
Freixeiro, en Vigo, está pecha
da e o seu alunado sen esco
larizar en nengun centro, se
gundo denunciou a CIG-Ensi
no. A Inspección de 
Educación ainda non informou 
ás famílias dos nenas das ra
zóns do peche nen das posí
beis solucións. A responsabili
dade da clausura deste centro 
de ensino público corresponde 
ao Concello de Vigo, que non 
pagou o aluguer do local e 
tampouco deu explicacións · 
aos afectados. A CIG lembrou 
que son atribución dos conce
llos as tarefas de vixiláncia, 
conservación e mantenimento 
dos centros públicos de edu
cación infantil e primária.• 

Traballa vários anos 
no aeroporto de Vigo 
con documentación falsa 

Segundo denunciou a CIG, a 
Dirección do Aeroporto de 
Vigo consentiu que un 
traballador do Servizo de 
Salvamerito e Extinción de 
lncéndios do Aeroporto tra
ballase durante vários anos 
cun documento falso que o 
acreditaba como capacitado 
para conducir veículos de 
salvamento. Por esta r~zón, 
o xulgado de lnstrución de 
Vigo admitiu a trámite unha 
querela criminal a meio da 
acción popular contra o Di
rector do Aeroporto, Xan 
Xosé Maceira, e tres empre
gados do ente público 
AENA polo presunto delito 
de falsificación -de 
documento público.+ 

Manuel Fraga. 

Os reitores e.xixen 
a Fraga que negócie máis 
cartos en Madrid 

Os reiteres das tres universi
dades galegas acordaron de
mandar do presidente Manuel 
Fraga que negócie con Madrid 
"un marco estatal de mínimos" 
que complete o financiamerito 
que na actualidade receben 
da Xunta. A exixéncia xustifí
case en base a que a partida 
orzamentária que acompaña
ba á transferéncia do sistema 
universitário galega estaba 
pensada para unha soa 
universidade, en lugar das 
tres que hai nestes momento. 
Os tres reiteres consideran 
que a universidade galega 
precisa dun financiamento moi 
superior ao que actualmente 
ten, xa que outras universida
des do entorno cantan con 
maior presuposto, medido es
te tanto desde o ponto de vis
ta da porcentaxe de PIB como 
polo gasto por aluno.+ 
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PARLAMENTO 

O BNG anúncia un endurecimento da sua oposición na cámara 

Fraga non comparecerá no Parlamento 
'por que é un capricho da oposición' 
* P. CASTRO 

,, 

Mália ter aceitada.' a compare
céncia do conSefreiro de Medio 
Ambiente, Carlos del Alamo, no 
próximo pleno do Parlamento, 
o PP xa anunciou que rso non 
implica que no novo periodo de 
sesións vaia comparecer ta
mén o presidente da Xunta, Ma
nuel Fraga lribarne. Segundo o 
portavoz do grupo parlamentá
rio popular, Xaime Pita, o titular 
do Executivo "só intervirá no 
debate sobre o estado da auto
nomia" xa que admitir calquera 
outra solicitude de compare
céncia seria, ao seu entender, 
"acceder aos caprichos da 
oposición". Os grupos parla
mentários adiantaron que cen
trarán os seus obxectivos na 
democratización da vida políti- zación anunciada polo portavoz 
ca galega e o portavoz do BNG, popular canto á maior fluidez 
Xosé Manuel Beiras, anun- das iniciativas apresentadas po-
ciou un endurecimento da li- - · los grupos da oposición. Se
ña de oposición parlamentária. guindo a liña de actuación que 

A necesidade de introducir cám
bios na vida política galega, de 
cara a acadar un funcionamento 
verdadeiramente democrático 
da cámara, é un dos obxectivos 
prioritários marcado polos na
cionalistas para o curso parla
mentário que ven de comezar. 

No remate do anterior periodo 
parlamentário a oposición tenta
ra conquerir que Manuel Fraga 
comparecera _diante da cámara 
p·ara dar contas da sua xestión. 
Entendíase que a sua interven
ción no pleno do Parlamento era 
o único xeito posíbel para os 
grupos da oposición controlar o 
labor do Executivo. Desde o gru
po parlamentário popular houbo 
unha negativa sistemática a 
aceitar esta demanda e, tal e co
mo se apresenta o novo curso 
político, a situación a non vai so
frer modificacións substanciais. 

Segundo o portavoz do PP, Xai
me Pita, o grupo parlamentário 
que substenta ao Governo "nunca 
vetou nen obstruiu nada". Ao seu 
entender, xa ao final do anterior 
periodo de sesións ''flexibilizamos 
como non se producia nesta cá
mara, para que desde a oposición 
se puidera exercer o seu direito 
de control de cara ao governo pa
ra que non puidera quedar nen
gunha dúvida e adoptáronse un
ha série de medidas que van inci
dir ainda máis sobre ese control". 

Sen embargo, pésie esta afir
mación, o próprio Pita adiantou 
xa que, a respeito das compare
céncias do presidente da Xunta, 
o PP seguirá delegando nos ou
tros membros do governo, "nos 
temas que consideremos máis 
importantes". Aceitar que sexa o 
próprio responsábel do Executi
v o quen dea as explicacións 
pertinentes no Parlamento en
téndese como "acceder aos ca
prichos da oposición". 

Paralisar iniciativas 

Tampouco se albisca a flexibili-

caracteriza ao PP, séguese re
corren do a facer unha leitura 
restritiva do regulamento para 
retrasar o debate sobre determi
nadas cuestións. 

Desde o grupo misto -Esquerda 
de Galiza- propúñase introducir, 
para o seu debate no próximo 
pleno, unha inciativa lexislativa 
para a ampliación dos presupos
tos que se recollen na actual Lei 
de Interrupción do Embarazo. A 
resposta recebida ao respeito foi 
a de que "a Xunta de Gal iza é 
contrária á sua toma en conside
ración e á sua tramitación por 
considerar válidos os supostos 
xa regulamentados nesta maté
ria e dado que supón un incre
mento do gasto non contempla
do orzamentariamente". 

Para Anxo Guerreiro esta res
posta demonstra a existéncia 
dun "veto político" para o que 
non está facultado o Governo. 
Xosé Manuel Beiras vai máis alá 
e asegura que a atitude da Xunta 
é "anticonstitucional". Ao seu en
tender, o Executivo non ten nada 
que dicer sobre a suficiéncia ou 
insuficiéncia dunha lei e con esta 
resposta trátanse de coartar as 
actividades do Lexislativo. Alén 
diso, xustificar a sua negativa á 
tramitación desta iniciativa sob 
pretexto dun hipotético incremen
to do gasto tampouco é xustificá
bel. "Con ese argumento nen
gunha iniciativa lexislativa pode
ria prosperar", sinala Guerreiro. 

O mesmo acontece con outras 
proposicións de lei, duas do 
BNG e unha do grupo misto, 
que se apresentaran ao remate 
do anterior periodo de sesións. 
Transcorridos máis de dous me
ses desde a sua tramitación, a 
Xunta non entregou ainda o pre
ceptivo informe. Enténdese que 
se trata de outra tentativa de 
bloquear e limitar a iniciativa po
lítica da oposición. 

Liñas políticas 

Dada a situación na que se ato-

pa a política galega, o portavoz 
nacionalista, Xosé Manuel Bei
ras, adianta que para a sua for
mación é imprescindíbel endu
recer a liña de oposición parla
mentária porque "é un desastre, 
é a corrupción xeralizada ética e 
moral do poder Executivo como 
fundamento da acción política". 

Segundo Beiras "o BNG pretende 
todo e espera moi pouco a respei
to do comportamento do poder e 
do grupo maioritário dentro do 
Parlamento". Ao seu entender ha
berá que ter en conta as dificulda
des de actuar nun marco no que 
se impoñen as teses dun Executi
vo que "este verán xa puxo de 
manifesto que carece absoluta
mente de escrúpulos e dos máis 
elementais postulados políticos". 
Como grupo maioritário da oposi
ción, o BNG tentará conquerir un 
maior desenvolvimento da iniciati
va lexislativa atendendo ás liñas 
do programa de governo co que 
se apresentou ás eleicións. 

Cos seus ditames coinciden ta
mén os portavoces do grupo so
cialista e misto. Emílio Pérez Tou
riño fai un chamamento ao con
xunto da oposición para criar un 
espazo que permita enderezar a 
vida poi ítica. O portavoz do 
PSdG-PSOE considera que é ne
cesário que na Galiza se dea "un 
rexurdimento e unha rexenera
ción das formas de facer política" 
e que o presidente do Executivo 
se submeta a ao control parla
mentário. Como liñas fundamen
tais de cara ao curso que se iní
cia, os socialistas estabelecen a 
necesidade de abordar polo miu
do o debate sobre a estrutura te
rritorial do Estado e sinalan as re
percusións que terán as próximas 
eleicións municipais. 

A reforma do actual modelo de 
Estado é tamén, para o grupo 
misto un dos principais elemen
tos sobre os que xirará o debate 
político nos próximos meses, de 
cara a acrescentar a capacida
de de autogoverno da Galiza. 
Un debate innecesário , ao en
tender de Pita, quen asegura 
que coa reforma do Senado xa 
haberá unha verdadeira cámara 
autonómica que permitirá "afon
dar no autogoverno". + 

Rúsia: 
a protesta 
que ven 

O N EW YORK T IMES di nun 
editorial que o di paratado 
programa económico propo to 
por Chemomirdin é 
consecuéncia do e tado agóni, 
co do Govemo ruso. "Matina, 
mos, non sen esforzo, nos re, 
sultados das fases sucesivas de 
hiper,inflación e austeridade 
propostas polo candidato de 
Ieltsin . Rusia require fórmulas 
económicas decididas pero es, 
te proxecto económico ten 
moito de incoerente. A me, 
didas iniciai de expansión da 
economía revelan que Cher, 
nomirdin só poderá levar 
adiante o seu plano se conta 
co apoio dos comunistas e 
doutras representacións parla, 
mentárias anti,reformistas. O 
candidato xa foi derrotado 
duas veces no Parlamento e á 
terceira haberá que di olver a 
cámara e convocar eleccións, 
un trance que todos queren 
evitar e lelt in o primeiro. A 
economía e tá no límite e de , 
po is de tre emanas en 
govemo, Ru ia necesita de e , 
peradamente estabilidade po, 
lítica. Se o programa 
económico de Chemomirdin 
é o prezo a pagar por e a e ta, 
bilidade, é alt demai p rque 
retrasa as refi rma de extr ma 
nece idade p r un prazo de 
catro me es, até Xaneir . N n 
parece nen sequer pr bábel 
que conte con apoio político 
para levalo adiante. No 
entanto, a fábrica de moeda 
imprimirá rublos a todos dar, 
o que disparará a hiper, infla, 
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ción, devorará os aforras e 
comprometerá a efectividade 
do pago dos atrasos. Xa imaxi, 
namos as protestas, que van 
ser furiosas, pola desfeita que 
ven". + 

Lula, a única 
esperanza 
"Para millóns de brasileiros, 
Lula e o PT son a ún ica espe, 
ranza desairen da terríbel mi, 
séria en que viven'', escrebe 
Marita Silveira na reví ta 
V IENTO SUR. "Para o para, 
do é a única e peranza de 
atopar empr g par a cla e 
média a única esperanza de re, 
matar cunha e tabilización 
que lle cu tou a ruina. Hai un 
me e , Cardoso parecia o can, 
didado indi cutíb 1 p r agora 
a situación indica un mpate. 
A causas de t ám bi 
múltiple : as déb da 
d plano de de mpr g , a 

nonne d igualdad na 
di tribución da renda, c n 80 
millón de pobre e outr 30 
baixo a pobreza extrema, a in, 
diferéncia e demagóxia do 
Governo coas eca do Nordé 
e a manchea de corrupción 
nas privatización d Esta o. 
Na resisténcia ocial c ntra o 
neo,liberalismo debemo 
alientar o combate do Mo i, 

mento dos Sem T erra, co mé, 
rito de darlle protagoni mo a 
80 millóns de persoas que non 
contan para o mercado. Fer, 
nando Henrique Cardo o, co, 
mo no vello tempo , lanza o 
lema do medo: Eu son optimis, 
ta porque o Brasil nunca ai vo, 
car polo caos".• 

Coiteladas 
en família 

en xermania coi, 
telada ou golpe 
de alcaiote. Hai, 
nos a moreas en, 
treos militantes 
do mesmo parti, 
do. Foron os 
chirleiros das 
mesma siglas 
quen mais se 
aplicaron a des, 
calificar a García 
Diez. Algúns por, 
que cobizaban a 
remuda e outros 
polo dire ito de 
pernada orgáni, 
co".+ 
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Que foi do Plano Forestal? 

O plano contemplaba un incre
mento do 50% da superfície fo
restal con referéncia á do 92, pe
ro esa previsión non se cumpre. 
Repoboanse arredor de 20.000 
hectáreas por ano, pero son prin
ciplamente de espécies de crece
mento rápido, pino radiata ou eu
calipto. En congresos e publica
cións teño dito que é importante 
introducir medidas correctoras e 
os seitores implicados xa se fan 
eco desa revisión. A última arde 
de axudas da Consellaria de 
Agricultura suprime as axudas 
para o Eucaliptus Nitens que se 
empregaba moito na T erra Chá; 
do Eucaliptus Globulus mantense 
onde esta árbore é espécie indi
ce, como nas zonas da costa. 
Mellóranse as axudas ao piñeiro, 
que e un espécie fundamental 
para o aserrio. Son precisos máis 
pasos neste senso porque seria 
moi malo que a economía forestal 
galega dependese dunha espé
cie só. lsto por várias razóns: O 
señor que planta hoxe eucalipto 
ou pino radiata está pensando en 
cortalo dentro de quince, vinte ou 
vintecinco anos: A situación do 
mercado da madeira para aquela 
pode ser moi distinta. Hoxe o pre
zo é atractivo pero quen garante 
que chegado o turno de corta vai 
ser igual, sobre todo se planta
mos ao ritmo actual e converti
mos Galiza praticamente nun 
monocultivo? Desde o ponto de 
vista estratéxico do seitor é im
portantisimo diversificar. Non ten 
sentido que esteamos importan
do madeiras que poderiamos 
producir aqui e mesmo por sani
dade forestal porque unha praga 
sobre unha espécie só pode ba
rrer as reservas de madeira. 

O feito de case todo o monte 
ser privado adúcese como di
ficuldade para a planificación. 

Mais das duas terceiras partes da 
superfície galega é terreo forestal 
que é maiormente privado. Se 
nun clima de liberalismo coida
mos que o prorietário pode facer 
o que lle pete nese terreo, esta
mos dicindo que pode facer o que 
queira con duas terceira partes do 
País. Ternos algo que opinar os 
demais galegs sobre o uso e os 
aspectos paisaxísticos dese terri
torio, que, nos afecta, queiramos 
ou non? E preciso planificar e in
tervir, establecer unhas regras. 
Actuar sobre o monte ten un cus
te político importante porque o ga
lega é agricultor, silvicultor e gan
deiro. Seria preciso esforzarse 
para chegarmos a un consenso. 
Cando se fala de que se repoboa 
moito con especies de fóra, dise 
con frecuéncia que son espécies 
frugais, pouco esixentes e que 
son acaidas para terras de monte 
secularmente esquilmadas cos lu
mas, erosión. estivadas, cavas, 
roturacións etc. Desde hai seis 
anos, con todo, chega unha políti
ca de reforestación de terras 
agrárias. En princípio estaba diri
xida a terras marxinais pero como 
hai moito abandono de explota
cións estanse repoboando terras 
boas: prados, terras de veiga, te
rras fondas, húmidas. Ai si penso 
que era urxente lexislar para asig
nación de espécies. Se decimos 
que Galiza ten pouca superfície 
de monte que poida· acollar espé
cies frondosas con garantías, un
h a vez que as ternos debemos 
condicionar ou abrigar a que se 
usen para iso. 

De que xeito? 

Hai que facelo por compensa
ción. E ternos mecanismos. Quen 
prante castiñeiros e non eucalip-

GALIZA 
ANOSATERRA 

' ... 

António Rigueiro, 
catedrático de Botánica Forestal 

'Producindo máis eucalipto do que utilizamos, comportámonos 
como un país terceiromundista' 

* G. LUCA 

ANTÓNIO RIGUEIRO, CATEDRÁTICO DE BOTÁNICA FORESTAL NO POLITÉCNICO DE LUGO, DI QUE O PROBLEMA DE 

14.000 FOCOS DE LUMES ANUAIS, NA MAIORIA PROVOCADOS, DEBE ATACARSE DESDE A PREVENCIÓN. RIGUEl

RO É AUTOR DUNHA INVESTIGACIÓN SOBRE O CONTROL DO COMBUSTÍBEL NO MONTE UTILIZANDO O PASTOREO. 

tos, obrígase a un turno de corta 
de corenta anos contra outro de 
quince, pero pode ser compensa
do aos quince ou trinta anos cos 
cartas que obteria en caso de ter 
escollido a espécie de crecemen
to rápido. Chegado o turno do 
castiñeiro, como esta madeira ten 
moito máis valor, deberá devol
vernos o que lle adiantamos. Eu 
fixen un cálculo do que poderia 
representar iso para cinco ou dez 
mil hectáreas anuais con frondo
sas nestas terras de calidade nas 
que son perfeitamente viabeis e 
custaria do arde de cen millóns 
de pesetas anuais. 

Pretender que non inzen as 
espécies de crecemento rápi
do a base de lle retirar a sub· 
vención poderia compararse 
aos efectos de non subven
cionar o león na selva. 

E non sementes. A normativa de 
axudas á reforestación o que fai 
é non subvencionar o Eucaliptus 
Nitens e limitar a axuda para o 
Eucalíptus Glóbulus a zonas 
concretas. Pero o propritário que 
queira plantar estas árbores sen 
subvención pode facelo libre
mente. Ainda sen subvención, 
son espécies moi atractivas para 
aquiles que sementes pensan 
no rendemento ao prazo máis 
curto posibel. Son medidas posi
tivas que non chegan porque te
rnos que ir a unha planificación. 
Pode que plasmala non sexa do
ado pero desde o ponto de vista 
conceptural é ben sinxelo. As 
cortas anuais aproximadas de 
eucalipto, por exemplo, son de 
perta de dous millóns de metros 
cúbicos con cortiza. A indústria 
que máis eucalipto consumo é 
Ence, a celulosa de Pontevedra. 

A.N.T. 

lsto significa que as duas tercei
ras partes do eucalipto que se 
produce no país non se transfor
man aqui. Comportámonos lego 
como un país terceiromundista, 
xa que a producción desta maté
ria prima produce un certo re
chazo. Seria mellar saber canta 
madeira de eucalipto necesita
mos producir para as nasas in
dústrias e onde nos convén me
llar plantala, con menos impacto. 
Sei que non é tan sinxelo pero 
debemos dar pasos. 

Manteranse no futuro cos pre· 
zos desta madeira? 

Preocúpame o que pode pasar 
cos prezos. Ao ritmo actual de re
poboación, e tendo en conta que 
as multinacionais están a facer 
grandes repoboacions en Brasil, 
Chile e Arxentina, non seria extra-
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ño que á volta duns anos o prezo 
desta madeira caia en picado e 
despois a ver que tacemos con 
ela. O seitor forestal non se re
convirte da noite para a mañá co
mo sucede cos cultivos agrícolas. 
Se un ano sementamos todos pa
tacas caerán os prezos pero ao 
seguinte sementaremos millo. Co
as árbores, se caen os prezos 
perdemos anos de producción 
amais do custe de~ levantar esa 
árbores e plantar outras. 

Os efectos destas espécies 
sobre a paisaxe tamén se 
contradicen coa reconversión 
turística do campo. 

Algunhas comarcas coma a Mari
ña coruñesa e a luguesa estanse 
convertendo a paso de xigante 
nun eucaliptal coritínuo. Nalgún 
momento, isto pódenos pasar 
factura porque está a aumentar a 
valoración da paisaxe como re
curso do naso meio natural. A ho
ra de criar paisaxe tamén non de
be cair todo o peso sobre os pro
prietários da terra. Ten que haber 
algun xeito de compensación por
que a paisaxe irnos disfroitala to
dos, os de dentro e fóra. Xa .que 
é un valor crecente se cadra a 
socie9ade estaria disposta a pa
gar unha taxa. Hai un dito que se 
utiliza moito na mariña luguesa: 
pinar queimado, éucaliptal planta
do. Se é bosque misto de pino e 
eucalipto, o lume produce un eu
caliptal pero ainda cando talan o 
pino a outra espécie imponse. 

Nunca no monte houbera tan
tos vixiantes pero nunca esti
vera tan descoidado. 

Nun país no que as condicións 
naturais son tan favoprábeis para 
a producción de biomasa, a ten
déncia é a producir combustibel: 
leña, madeira. Se a isto engadi
mos que a presenza do labrego 
no monte é a cada menor, a acu
mulación de biomasa é a cada 
maior, lóxicamente. O problema 
do lume haino que acometer des
de distintas facetas: dunha parte 
é importante concienciar á pobo
ación, desde as escalas. Outro 
aspecto é a detección e a vixián
cia: Avanzouse e agora en canto 
aparece fume acúdase a apagar. 
Outro aspecto é a extinción, para 
a que é importante a rapidez en 
chegar ao ponto do lume. Tamén 
ai avanzamos. O número de fo
cos medra de ano en ano pero 
reducírase neste anos a superfí
cie queimada. Este ano, cunha 
seca máis prolongada queimou 
unha superfície importante. O ou
tro factor é a prevención, no sen
so de ordenación do combustíbel 
vexetal: chegar a conseguir que o 
monte non arda ou teña dificulda
des de arder. lsto pode conse
guirse rozando, desbrozando, 
criando grandes áreas de cortalu
mes; pódese utilizar o gado ligní
voro para desbrozar co que se 
reduce considerabelmente o 
combustibel vexetal e engádese 
a producción de de carne á de 
madeira. Esta é a asinatura pen
dente. Falta dar pulo á preven
ción. A Administración anunciaba 
dias pasados que pensaba dupli
car os sete mil millóns do lume. 
Desde o meu ponto de vista ha
beria que adicar unha parte im
portante á prevención desde o 
ponto de vista de ordenacion do 
combustibel. Non podemos rozar 
dous millóns de hectáreas todos 
os anos pero algunhas zonas es
tratéxicas, especialmente valio
sas si que se poden tratar. Con 
12.000 ou 14.000 focos de lumes 
todos os anos, provocados no 
90%, mentres non fagamos o 
monte máis difícil de queimar, o 
problema continuará.• 
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En Lugo a Xunta esperou até Setembro para adxudicar as obras de remodelación dos institutos 

Retraso no comezo do curso pola falta 
de planificación da Consellaria de Educación 
*PAULA BERGANTl!Qos 

Os rapaces de Lugo son dos 
máis afectados polos proble
mas de infraestruturas que se 
están a apresentar no início do 
curso. Pesie a que as obras en 
todos os institutos da cidade 
xa estaban programadas no 
mes de Marzo, cando se fixo 
pública a nova rede de cen
tros, a Administración esperou 
até a primeira semana de Se
tembro para adxudicalas. Non 
son os únicos. Estudantes de 
todo o país sofriran retrasos 
no início da curso pola falta 
de planificación da Consella
ria de Educación, incapaz de 
garantir que os centros este
xan habilitados e que o profe
sorado coñeza o seu destino. 

"É absurdo pensar que estos 
alunas van poder comezar o 
curso na data na que lles co
rresponde cando ainda agora 
comezan a facerse as obras", 
explica Tareixa Novo da 
CIG-Ensino en Lugo. A situa
ción máis grave dase no institu
to Xoan Montes. Os exames de 
Setembro fixéronse no centro 
da Piringalla e iniciarán o curso 
de forma provisional no de Ca
s ás, que é de nova criación. 
Sen embargo, este centro ainda 
está sen rematar e segundo a 
CIG non estará preparado até fi
nais de Outubro. 

"Fóra da cidade -engade Novo
hai centros integrados como os 
de Láncara, Baralla ou Cospeito 
coas obras moi retrasadas e, 
como a própria Consellaria re
coñeceu, non funcionarán antes 
do 15 de Outubro". Neste cen
tros existe o agravante de que 
os afectados son os alunas de 
todas as etapas. "Neutras vilas 
-engade- están acondicionadas 
as aulas pero non os espácios 
para as especialidades. A falta 
de dotación material para impar
tir as matérias de tecnoloxia, 
música e plástica tamén se de
núncia en institutos da Mariña. 

Tamén hai anomalías en vilas 
nas que como Samos, Parade
la, O lncio, Abadin cu Tria Cas
tela, por exemplo, coa nova re
d e de cenrros desaparece a 
ESO. Segundo os planos da 
Consellaria os alunas destes 
centros terian que matricularse 
neutras vilas, sen embrago, de 
forma provisional e sen que 
exista data límite, os de primeiro 
e segundo da ESO seguirán 
acudindo aos coléxios de ensino 
Primário. "Suprimiron o IES de 
Portomarin e os estudantes tive
ron que matricularse a 40 quiló
metros, en Lugo -explica Novo. 
Agora o PP concede ao coléxio 
da vila un orzamento de 120 mi
llóns para impartir o primeiro e o 
segundo ciclo da ESO". As 
obras en Triacastela, para as 
que concederon 35 millóns, es
tán paradas desde hai un mes. 

Situacións similares reprodú
cense en todo o páis. En Meli
de, Bueu, Marín e Sanxenxo os 

Desde· que se aprobou a LOSXE sucéclense as mobilizacións nas que participan estudantes, pais e profesores. Na foto, manifestación 
nacional convocada pala Plataforma en Defensa do Ensina Pú&lica, en Abñl de 1997. A. PANARO 

institutos de nova criación ainda 
están sen rematar e en Cotoba
de e Barro acábase de solucio
nar o problema dos terreas on
de se van ubicar. A própria Ad
ministración calcula que o cen
tro integrado de Vilaboa se re
mate no 2000 e o de Sigüeiro 
non empezou a construirse. O 
retraso tamén afecta ás amplia
cións en dous IES e un coléxio 
de Primária de Viveiro, nos IES 

de Mondoñedo e no instituto de 
Formación Profesional de Foz. 
En Burela, o pavillón deportivo 
que van utilizar os dous IES da 
vila e no que está programado 
un Ciclo superior de animación 
de actividades físico-deportivas 
non estará rematado até o Na
dal. No 1 ES Monte Carrasco de 
Cangas non terán xinásio até o 
vindeiro curso e en Salceda de 
Castela, até que estexa prepa-

O curso comeza sen que máis 

rada o centro integrado, come
zarán o curso nas instalacións 
dun vello cuartel da Garda Civil. 

"Ponse de manifesto un ano 
máis que o aforro no ensino pú
blico e o apoio directo e indirec
to aos centros privados son os 
dous eixos de actuación nos 
que se basea a política educati
va da Xunta de Galiza", sinala 
Anxo Louzao da CIG Ensino. • 

dun 20% do profesorado coñeza o seu destino 

Ás demoras nas infraestruturas 
engádese a falta de profesorado. 
Fixado o início de curso no Ensi
no Primário en primeiro e segun
do da ESO para o Martes 15 de 
Setembro, perta de 2.000 profe
sores do corpo de mestres tive
ron que esperar até o dia 8 para 
empezar a escoller o destino. O 
problema é máis grave no carpo 
de profesores de secundário que 
tamén imparten docéncia no pri
meiro ciclo da ESO. Suman un 
20% e até o dia 16 ~o curso xa 
inaugurado- non se publican os 
seus destinos provisionais, para 
os que teñen tres dias de recla
macións. Hai ademais 318 pra
zas sen cubrir nos centros inte
grados, porque os escollidos es
tán sen publicar oficialmente. 

Aprobada a LOXSE hai oito 
anos neste curso seguirán exis
tindo centros sen aulas nen pra
zas de profesorado para impar
tir determinadas especialidades. 
"Unha das causas de que non 
se poida garantir o bon funcio
namento dos centros é que pa
ra formar o cadros de persoal a 
Administración está a aplicar a 
rede de centros segundo lle 
convén", sinala Louzao. A rede 
publicada en Marzo e que madi-

ficaba a do 1996 permitiu ao PP 
reducir nun 40% o investimento 
no ensino público. O novo ma
pa, polo que se rexe a constru
ción de novas centros e a reali
zación de obras en cutres xa 
existentes, non ten amparo le
gal porque segue sen publicar
se no Diário Oficial de Galiza. 

"lsto permítelle a Administración 
denegar profesorado cando as 
direcións solicitan o persoal que 
lles corresponde segundo a no
va rede. No centro público de 
Toques, por exemplo, agora ne
cesitan un especialista en Edu
cación Física pero non llo man
da argumentando que segue 
tendo vixéncia o catálogo de 
persoal que se deriva da rede 
de centros de 1996 -sinala Lou
zao. Pola contra, abrigan ao pro
fesorado do carpo de mestres a 
impartir as áreas de tecnoloxia, 
educación plástica e visual can
do están restrinxidas legalmente 
ao profesorado de secundária". 

"Forzan ás direccións dos cen
tros a que o início de curso se
melle que empeza con normali
dade ainda que non exista pro
fesorado", engade. No IES A 
Sangriña da Garda, por exem-

plo, o profesorado do primeiro 
ciclo da ESO, que en moitos ca
sos tiña a sua praza nun centro 
suprimido, non está nomeado 
oficialmente. Para poder empe
zar as clases a dirección tivo 
que elaborar un horário provi
sional sen saber que profesores 
permanecerán no centro. 

Tamén segue sen aprobarse o 
decreto que regula o funciona
mento dos centros integrados, 
que ainda non recibiu o visto 
bon do Consello Escolar de Ga
liza. A criación de 66 centros in
tegrados, que van albergar a do
céncia de Ensino Infantil, Pri
mário e Secundário , foi unha 
das navidades máis cuestiona
das da rede de centros feíta pú
blica no mes de Marzo. A CIG 
segue mantendo que escolarizar 
xuntos aos alunas de todos os 
ciclos obrigatórios vai repercutir 
negativamente no uso dos espá
cios comuns e do transporte es
colar. "T eñen horários de clase 
diferentes e terán que utilizar o 
mesmo autobus. Tamén van 
existir máis unidades cá horas 
disponíbeis durante a semana 
para o uso de instalacións como 
polideportivos ou bibliotecas", si
nala a central sindical.• 
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Xosé Manuel Veiras, 
Coordenador Xeral 
da Federación Ecoloxista 
de Galiza 

'Destínase 
un investimento 
para incinerar . . 
cinco veces ma1or 
que o de reciclar' 

Está cambiando o Plano de 
Resfduos da Xunta. 

Hai unha versión nova do Pla
no de Resíduos Sólidos Urba
nos de 1992 e a Consellaria de 
Meio Ambiente chámaa Adap
tación ao Plano. O novo texto 
introduce cámbios positivos 
ainda que segue a ser inaceitá
bel porque promove a incine
ración en detrimento da estra
téxia da redución, reutilización 
e a reciclaxe dos resíduos. 

Foi posto a exposición pú
blica? 

Segundo a Lei Autonómica de 
Resíduos Sólidos Urbanos, ao 
revisar o plano a Consellaria 
ten que facer unha consulta 
pública en duas fases . A pri
meira foi na primavera e a se
gunda agora en Agosto, no 
periodo menos favorábel para 
fomentar a participación. Nes
te sentido, rexeitou todas as 
propostas da Federación Eco
lo xista Galega. Sucede isto 
porque a Xunta non está inte
resada no debate e só incide 
en mensaxes propagantísti
cas que ocultan que o obxec
tivo é queimar a fracción com
bustíbel do lixo para producir 
enerxia eléctrica. 

Pero contempla a reciclaxe. 

Sogama veuse forzada a asu
mir uns critérios de reciclaxe, 
moi cativos, pela existéncia da 
lexislación de envases , que 
abriga a reciclar un mínimo do 
25% antes do 2001, e porque 
pretende financiamento da U E. 

Que obxectivos asume? 

Os únicos asumidos explicita
mente son do 26% de enva
ses, pero o vidro só represen
ta un tércio de todo o refuga
llo que se produce. A capaci
dade da incineradora dá para 
queimar o 82% do lixo que te
rá que xestionar Sogama, 
que son os resíduos de 212 
concellos que , durante 25 
anos, se suman e se hipote
can por este plano. 

Porque os ecoloxistas non 
queren a incineración? 

A incineradora non é aceitá
bel porque implica sérios ris
cos para a saude e o meio 
ambiente por unha contami
nación de difícil control e 
porque implica un despilfarro 
de matérias primas nun pla
neta de recursos limitados e 
con pouca capacidade rexe
neradora. Ademais destínase 
un investimento para incine
rar cinco veces maior que o 
de reciclar. • 
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Unha sucesión de imprudéncias e deixadeces retrasaron doce horas o salvamento do veleiro 

Xuízo pola última regata do· Quechulo 
Despols dunha suspensión, 
o 21 de Setembro celébrase 
no xulgado número un de Ri· 
beira o xuízo pota sucesión 
de imprudéncias e deixade
ces no resgate do veleiro 
Quechulo, que naufragou 
embestido por un cargueiro 
no decurso dunha regata o 
25 de Xuño de 1995. Despois 
naufragar lanzou duas ben
galas, das que alertou outro re
gatista que emltiu un may day. 

As doce do meiodia do 25 de 
Xuño de 1995, dias despois de 
facer a Selectividade , Xoán 
Lampón, á caña, e Xosé António 
del Rio, de tripulante, tomaban a 
saida na regata que organizaba 
o Clube do Mar de Vilagarcia, 
Vilagarcia-Cies-Vilagarcia a bor
do do Quehulo, un veleiro de po
liester de sete metros. Na proba 
deron os sinais regulamentários 
que impiden a descalificación 
até a unha da mañá. Os país es
taban pendentes dos rapaces e 
periodicamente, através do seu 
clube, o Náutico de Caramiñal , 
na Pobra, pedian ao Clube do 
Mar de Vilagarcia información 
sobre o Quechulo. A resposta foi 
un "todo ben" até as sete e meia 
da madrugada, mália que desde 
a unha xa non houbera sinais da 
embarcación. 

Ás nove e meia da mañá a infor
mación do Clube do Mar é que o 
Quechulo "está en porto base e 
retirado". A notícia é falsa e para 
entón os pais xa levan horas 
preocupados. Os primeiros bar
cos da regata chegaban a porto 
ás catro da mañá, os pequenos, 
como o Quechulo, máis tarde, 
pero a esa hora hai tempo que 
debían estar todos na casa. 

Na mañá do Domingo os pais dos 
rapaces deciden chamar á lancha 
de altura Salvamar, que xunto co 
remolcador Ria de Vigo tiña asig
nado o labor de cobertura de sal
vamento para a regata. O Salva
mar por rádio di ter unha recep
ción dificultosa e pide unha cha
mada telefónica através dun mó
bil. Despois non contesta porque 
está ancorado no porto de Vila
garcia sen a tripulación a bordo. 

Ás duas da tarde as fam flias pó
ñense en contacto coa Torre de 
Control de Salvamento de Fiste
rra, que está en Porto do Son (o 
neme puxéronllo en Madrid), a 
resposta é unha invitación a bus
car aos rapaces xunto coas suas 
noivas na praia. A esas alturas, 
os pais dos náufragos xa están 
indignados. Até as cinco da tarde 
non se pon en marcha o disposi
tivo de salvamento. En realidade, 
nas horas posteriores á desapa-

rición do b~rco , a Torre informa 
falsamente aos país dos rapaces 
de diversas operacións de busca 
que en teoria están en marcha. 

Trinta e seis horas máis tarde un 
navio de guerra holandés e un 
pesqueiro achan os cadáveres 
de Xoán e Xosé António, o heli
cóptero de salvamento non serve 
de axuda. O patrón do barco apa
rece coa man asindo un lanzador 
de bengalas. Posteriormente sá
bese que un regatista ás cinco da 
mañá avistou duas bengalas, un
ha alta de foguete e outra baixa 
de antorcha. O mesmo regatista 
enviou unha chamada de socorro 
may day á que non fixeron caso 
na Torre de Control de Fisterra, 
segundo explicaron despois "por
que o emisor non se identificou". 

Abordaxe 

Dias despois ao naufráxio, em
barcacións de Ribeira que rastre-

an a cigala atopan restos do 
Quechulo. No mastro hai restos 
de pintura e sinais de abordaxe. 
Unha proba de laboratório de
monstra que a pintura é a mesma 
que ten o casco do Cervantes, 
cargueiro das liñas Suardiaz que 
transporta automóbiles entre Vigo 
e Bretaña, único barco que pa
sou entre as Cies e as Ons entre 
a unha e as cinco da madrugada 
do dia no que se celebrou a rega
ta. Desde a ponte do Cervantes 
dise que esa noite tiveron que fa
cer "unha viraxe a babor para 
deixar máis claros os ecos dos 
iates pequenos que aparecian no 
radar". Probabelmente, nunha 
desas viraxes abordaron ao Que
chulo, deixando á deirva aos tri
pulantes, que puderon salvarse 
de atenderse o may day, xa que 
habia calma no mar. 

No xuízo, ademais das famílias 
dos náufragos, persónanse co
mo acusación o Clube Náutico 

Xoán Lampon, arriba, 
patroneaba a Quechulo, 
á esquerda nunha foto tomada 
o 24 de Xuño de 1995. 
Debaixo, Xosé António del Ria, 
que tamén tripulaba a embarcación. 

de Caramiñal e o Concello da 
Pobra. Acusados de imprudéncia 
están Guillermo lzurieta Cifuen
tes, capitán do Cervantes, Xosé 
Luis Bárrio Cano; pri1J1eiro oficial, 
Xosé Pose Vaquero, chafe da 
Torre de Control de Salvamento 
de Fisterra, Manuel Xesus San
de Campos e Xan Ramón Castro 
Castrillo, ambos de garda na To
rre de Control •. Gumersindo Ro
dríguez Eirea, presidente do Clu
be do Mar de Vilagarcia, quen 
desouviu as chamadas de alar
ma dos pais dos náufragos, e 
Emílio Méndez López, xuiz da 
regata, quen asinou ás oito da 
tarde do Domingo 26 de Xuño de 
1995 que o Quechulo se retirara. 

"Xoan era o meu único tillo e, ade
mais da perda, o que nos ofende 
é que chamas para pedir socorro 
e non te fan caso e logo desco
bres que até houbo un may day 
que non foi atendido", dixo Lota 
Outeiral, nai dun dos náufragos.• 

GUA TRADUCCIÓNS S.L~ r---------------, 
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Agresión ao portavoz 
municipal do Bloque 
de Ferrol 

O pasado Luns sete de 
Setembro o viciño de Ferrol 
Xan Manuel F .A. agrediu en 
plena rua ao portavoz 
municipal do BNG na cidade, 
Xaime Bello Costa, que houbo 
de ser atendido no servizo de 
urxéncias. A agresión 
produciu lesións menores, 
ademais dun traumatismo no 
pómulo do ollo esquerdo do 
edil, quen apresentou 
denúncia na Comisaria de 
Policia. Xaime Belllo, que 
coñece ao agresor, 
manifestou a sua impresión de 
que está mal dos nervos e 
que, ao velo pela rua, soubo 
que tiña intención de pegarlle. 
O concelleiro tamén informou 
de que descoñece os motivos 
que moveron ao agresor a 
actuar asi.• 

Educación prémia 
cunha comisión 
de servizos á alcaldesa 
de Sandiás 

A Delegación da 
Consellaria de Educación 
en Ourense premiou á 
alcaldesa de Sandiás, 
Concepción Méndez 
Gándara (PP), cunha 
comisión de servizos no 
Centro de Educación 
Permanente de Adultos de 
Ourense, segundo 
denunciaron as Comisións 
Obreiras. Dase a 
circunstáncia de que a 
alcaldesa ten unha praza 
definitiva no coléxio de 
Xinzo da Límia, que está 
máis próximo a Sandiás 
que Ourense, e as CCOO 
concluen que a concesión 
da comisión de servizos é 
para "escapar ao control 
das posíbeis faltas de 
asisténcia". En calquer 
caso, presúmese que agora 
a alcaldesa terá menos 
tempo para atender os 
problemas do concello. • 

Veladas amenazas contra 
un concelleiro do BNG 
de Baralla por denunciar 
a un edil do PP 

O concelleiro do BNG en 
Baralla Xosé Manuel Rivas 
está a recebir presións e 
amenazas veladas por parte 
do PP por denunciar unha 
suposta infracción urbanística 
do edil do PP Manuel 
Herbón, que construe un 
cortello con excesiva 
proxiiTiidade a un camiño 
municipal. Membros do PP 
visitan e asédian 
telefonicamente ao 
concelleiro nacionalista e o 
alcalde, que recoñeceu que 
se construe sen licéncia unha 
obra legalizábel, acusou ao 
BNG de ser demasiado 
legalista. Xosé Manuel Rivas 
queixouse de que o PP se 
dedique a amedoñalo en 
lugar de comprobar se a sua 
denúncia é certa ou falsa.+ 
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Galiza produce o 12°/o da electricidade, 
consume o 8°/o. pero ten máis apagóns que a média 

Lugo a provincia do Estado 
con máis cortes de lus 
* H.V. 

As comarcas que administrati
vamente compoñen a provín
cia de Lugo son as que teñen 
maior porcentaxe de cortes de 
lus de todo o Estado, un 11, 1 
nun índice no que a média é o 
3,33. Todas as províncias ga
legas están por riba da média, 
mália o noso país producir o 
12% da enerxia eléctrica do 
Estado e só consumir o 8% 
do total da produción estatal. 

O TIEPI, tempo de interrupción 
equivalente á poténcia instalada, 
é o índice que se emprega para 
medir os cortes na subministra
ción eléctrica, que estabelece 
por proví ncias a chamada Comi
sión Nacional do Sistema Eléc
trico. O índice áchase sumando 
todas as poténcias eléctricas in
terrompidas multiplicadas polo 
tempo de interrupción nun ano e 
divididas pola suma de poténcia 
de toda a província. Segundo 
este indicador, Lugo, cun 11J, é 
a província que rexista <.fuáis 
apagóns. Séguenlle Badaxoz, co 
10,21, Cid.ade Reá~~-.co 8, 1, e 
Cuenca, co 8,08, ainda que nes
tes tres últimos casos débese a 
que recentemente se produciron 
inundacións que cortaron a sub
ministración, non asi en Lugo, 
onde os cortes de lus obedecen 
a deficiéncias· no sistema de dis
tribución. Mentres a média esta
tal é de 3,33, Ourense ten un ín
dice do 6,86, Pontevedra do 
4,51 e A Coruña do 3,58. Oeste 
xeito, todas as províncias ga
legas están por riba da média e 
Lugo e Ourense colócanse nos 
sete primeiros postas en canto a 
cortes de lus. Frente a estes da
dos, províncias como Madrid te
ñen un índice do 1,31. 

Dase a circunstáncia de que a 
Galiza, con 19 millóns de MW.h, 
representa o 12% da produción 
eléctrica de todo o Estado, que 

Galiza exporta un tércio da electricidade que produce pero ten mal servizo. Na foto, 
torres do tendido de Rede Eléctrico de España. A.N.T 

supón un total de 150 millóns de 
MW.h. No que se retire á utiliza
ción da enerxía eléctrica, na Ga
liza consúmanse aproximada
mente 12 millóns de MW.h, que 
supón do 8,3% do consumo xe
ral do Estado. Estes dados indi
can que as indústrias eléctricas 
consideran ao noso país desde 
o ponto de vista de enclave ex
tr activo e de produción, pero 
non fan esforzos de subminis
tración e distribución na mesma 
medida que na produción. 

Ante a situación de cortes de sub
ministración xeralizados en todo o 
Estado -ainda que máis acusa
dos na Galiza-, o Ministério de ln
dústria prepara un regulamento 
para o sector que abrigue ás eléc-

tricas a que o tempo total dos 
apagóns non supere as seis ho
ras ao ano nas zonas urbanas 
(máis de 50.000 habitantes), 12 
nas semiurbanas (entre 5.000 e 
50.000 persoas) e 18 nas rurais 
(con menos de 5.000 habitantes). 
De todos xeitos, o Ministério non 
vai impar severas sancións polo 
incumprimento dos compromisos 
das eléctricas ainda que si vai 
abrigar a indemnizar aos consu
midores cando haxa apagóns in
xustificados. A indemnización rea
lizarase através dunha penaliza
ción que implicará aplicar descan
tas en función da poténcia factu
rada, a duración do apagón e o 
coeficiente de calidade de cada 
zona, que se estabelecerá anual
mente e terá carácter público.• 

Fenos~ recoñece que prepara 
alternativas á subestación do Castro de Vigo 
No que atinxe á polémica arre
dor da construción dunha subes
tación transformadora de enerxia 
eléctrica no centro de Vigo, ao 
pé do monte do Castro, nas ime
diacións de numerosos edificios 
de vivencias, a Unión Fenosa 
asegurou que está a facer inves
timentos de 700 millóns de pese
tas (leva investidos 500 e até fin 
de ano gastará outros 200 máis) 
para paliar as deficiéncias na 
subministración de enerxia na ci
dade mesmo no caso de que o 
Tribunal Superior non levante a 
suspensión das obras que impu
xo no pasado mes de Agosto. 

Se no seu dia a Fenosa infor-

mou que para garantir a correc
ta subministración de enerxia 
eléctrica a cidade no vindeiro 
inverno era fundamental rema
tar a obra no Castro, que conta 
cunha segunda licéncia do con
cell o -despois de anularse a 
primeira-, agora a Fenosa reco
ñece que realiza investimentos 
que poderian paliar os cortes de 
lus caso do Tribunal Superior 
non levantar a suspensión da li
cé n c i a. Estes investimentos 
deseñáronse en función da su
bestación do Castro, pero por si 
sós poderian paliar os proble
mas de subministración. 

O pasado inverno na cidade de 

Vigo-rexistáronse importantes 
cortes na subministración eléc
trica -algun deles no Nadal-, 
ao tempo que a Fenosa deman
daba a construción da subesta
ción do Castro como única for
ma de correxir os problemas. 
Vencellar unha causa á outra 
foi interpretada por distintos 
sectores cidadáns como unha 
presión por parte da compañia 
eléctrica. En calquer caso , a 
Fenosa conqueriu o apoio total 
por parte do alcalde de Vigo, 
Manuel Pérez (PP), acuciado 
pola necesidade de apresentar 
bons resultados nun ano pree
leitoral como este, xa que en 
Xuño renóvanse os concellos.+ 

Traballo e 
maternidade: 

cámbios lexislativos 
MANUELCAO 

Unha série de reformas lexislativas están pendentes de rea
lizar en matéria de direitos laborais para as mulleres que de
sexan ter fillos . Un breve resume das pretensións da Secre
taria de Emprego e Asuntos Sociais antes do verán de 1998 
indica que se trataria de poñer en prática medidas como a 
de reservar o posto de traballo durante tres anos, que é ac
tualmente o período máximo de excedéncia por maternida
de ou adopción; ademais este período de tres ano poderia 
solicitarse cando se quixera antes de que descendente 
cumpra os seis anos; a contratación dun novo empregado 
substituto quedaria isenta de pagos á Seguridade S cial; ta
mén se trataria de aumentar a prop rción de muller nal
gunhas actividade eximindo ás empre a do pago do 60% 
das contribución á Seguridade o ial; finalment , xt n
deránse as baixas por matemidade para o qu ad pt n n -
nos de até 6 anos. En suma, unha bateria de proposta qu 
acadou inicialmente posicionamento di pare de empr á
rios e representantes dos partidos políticos. 

As baixas taxas de natalidade exi tentes en España apare
cen na nosa terra correxidas e aumentadas polo estrondoso 
dado que colocaba á nosa comunidade como líder claro en 
desequilíbrio entre nados e mortos. O despovoamento das 
zonas rurais é, tal vez, a rnaior catástrofe desde o ponto de 
vista económico, social e cultural. Coa desaparición dos 
habitantes das zonas rurais desaparece unha cultura, un 
idioma, unha forma de ver a vida, un universo de valores e 
línguas que pode er irrecuperábel. Este xenocfdio pode er 
irrelevante para alguns -sobretodo, para o beneficiári di
rectos que tamén exi ten- pero é moi grave para que e 
pretendan defensores da identidade e da cultura da no a te
rra. Estas reformas que se pretenden realizar en matéria de 
lexislación laboral só afectarán relativamente ao despo oa
mento do rural que funde as suas raiceiras en problemáticas 
que veñen de tempo atrás pero, ainda asi, on importantes. 

En efecto, os cámbios lexislativos propo to , do que o Con
sello de Ministros do pasado dia 4 de Setembro ven de apro
bar o relativo á isención das cuotas á eguridade Social para 
as empresas que contraten substitutos para cobrir as babeas de 
matemidade, son un avance claro na supresión de elementos 
de desigualdade de oportunidade da muller traballad ra e 
nai de família. Estas babeas, estimadas en 150.000 anuais, u
poñian un claro desincentivo á contratación de mulleres e 
unha penalización inaceitábel ás mulleres nais de família que 
vian perigar dramaticamente o seu posta de traball no mo
mento de decidir ter descendéncia. O apoio d empr ári 
e dos sindicatos representa unha cerra garantia ara a eficá
cia prática destes contratos de ubstituci n da que a tual
mente só se substituen o 8% das baixas r mat midade. 

A.N.T. 

'O despovoamento das zonas 
rurais é, tal vez, a maior catástrofe 
desde o ponto de vista económico, 

social e cultural" 

O obxectivo declarado destas medidas é múltiple: aprovei
tar un capital humano feminino cada vez mellor formado, 
eliminar as barreiras de entrada para a muller no mundo 
laboral, suprimir a discriminación ás mulleres nais de famí
lia e favorecer un cerro repunte das taxas de natalidade. A 
actual taxa de paro feminino que duplica á do masculino é, 
ante todo, un estrago de recursos.+ 
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Tres mil pescadores pendentes do estabelecemento de paros biolóxicos 

A UE decidirá 
as medidas a tomar pola escasez de xoubas 
-0- A. ESTÉVEZ 

As reservas de sardiña están 
minguando considerabelmen
te durante os últimos anos e 
nisto coinciden pescadores, 
sindicatos, Xunta e científi
cos. Sobre as solucións a to
mar para paliar un desastre 
ainda maior na sua captura 
chegan as diferéncias. Os in
vestigadores insisten en solu
cións rápidas para non perder 
a povoación desta especie, a 
Xunta apela á Unión Euro
pea, os pescadores, máis de 
tres mil afectados, esperan 
que as medidas a tomar non 
os deixen sen traballo e a 
asociación de fabricantes 
conserveiros amósase "procli
ve ás vedas consensuadas". 

Na actualidades os barcos que 
se adican á sardiña teñen un lí
mite de capturas que non pode 
exceder dos sete mil quilos por 
dia. As medidas a tomar desde 
os Governos autonómico e cen
tral, ainda sen determinar, van 
reducir esa cantidade. A povoa
ci ó n da sardiña sempre foi 
abondosa ainda que dependen
do das fluctuacións dos ban
cos. Segundo os primeiros re
sultados dun estudo no que co
labora o Instituto Español de 
Oceanografía, a cantidade de 
xoubas reduciuse notabelmente 
até facer perigar a continuidade 
da espécie. 

As recomendacións dos cientifi
cos, cuxo traballo está promovi
do desde a UE, son tomar medi
das que eviten a desaparición 
total do peixe. Estas medidas 
terian que estar coordenadas 
coas tomadas en Portugal e nas 
pesquerías do mar Cantábrico. 
Os resultados, segundo este es
tudo que se atopa xa na segun
da fase, confirman a escasez 
que se viña padecendo desde 
hai uns cantos anos e que enca
receu o prezo da sardiña. 

.Arredor de 3.000 mariñeiros (280 barcos), viven directamente dos capturas da sardiña. _.. 
Ao redor de tres mil mariñeiros 
da flota de cerco -280 barcos- vi
ven directamente das capturas 
da sardiña, que se realizan nas 
costas normalmente de noite. A 
Unión Europea recomendara· 
anteriormente un T atal Admisíbel 
de Capturas de 65 mil toneladas. 
O secretario xeral de Pesca, Sa
muel Juarez, e conselleiro Aman
cio Landin reunírose o pasado 
Xoves 3 de Setembro para tratar 
a redución pero sen chegar a 
nengun acorde concreto. Ambos 
responsábeis de Pesca sinalaron 
que a escasez da sardiña será 
obxecto de análise poi a U E e que 
a decisión final corresponderá ao 
consello de ministros europeo. 

Decisións tomadas tarde 

Na CIG, sindicato que pediu 

unha reunión á Xunta na que 
participen representantes de to
dos os sesctores afectados, si
nalan quei non se poden tomar 
as decisións tarde, cando xa 
non teñan solución. Coinciden · 
en que o banco de sardiña está 
"queimado" pero confían en me
didas urxentes. "O único que 
sabemos depois da reunión dos 
responsábeis de Pesca é que 
van deixar as solucións en 
mans da UE. Pode pasar como 
neutros casos nos que, cando 
se actua, é demasiado tarde. 
No sindicato eremos que é pre
ciso que a Xunta reuna aos 
afectados e, se hai que formular 
un paro biolóxico, se faga , pero 
en condicións, é dicir, con com
pensacións económicas", co
menta Carlos Bua, secretário 
comarcal da CIG-Pesca en 

A.N.T. 

Pontevedra, quen engade que 
hai que talar de paros biolóxi
cos e non de vedas. 

Outro dos sectores afectados, o 
-éonserveiro, ven de posicionar
se através da Asociación Na
cional de Fabricantes de Con
serva (Anfaco) cuxo secretario 
xeral, Xan Vieites, amosouse fa
vorábel a veda consensuada e 
demandou un paro de cinco me
ses durante cinco anos. A CIG 
rexeita as propostas dos con
serveiros e considera que non 
son o sector máis afectado, ao 
importar habitualmente sardiña 
marroquí ou rusa. Na central na
cionalista ollan a proposta como 
un maneira de incidir na quebra 
definitiva da frota de cerco para 
unha ver, recuperado o caladoi
ro, introducir a frota propria.• 

A princípios de 1999 decrétase outro paro biolóxico e en Setembro remata o acordo 

Os pescadores peden alternativas 
antes de que remate o convénio con Marrocos 
Mil douscentos pescadores gale
gas "descansan" nestes dias tras 
o paro biolóxico decretado por 
Marrocos para os vindeiros dous 
meses. Ainda coas dificultades 
das últimas campañas e coa 
ameaza dunha nova redución da 
frota, os cefalopodeiros acreditan 
no futuro do banco e sinalan que 
se todos os barcos respetasen o 
paro, o caladoiro non estaría en 
perigo. O Xoves 1 O, os mariñei
ros da comarca do Morrazo, ao 
redor de oitocentos neste caldoi
ro, reúnense para estudar alter
nativas de cara ao remate do 
convénio con Marrocos, en Se
tembro do vindeiro ano. 

"O banco canario-sahariano re-

síntese nas capturas pero xa non 
poden botarnos a culpa aos gale
gas de que o esquilmamos, Se 
Marrocos elimina douscentos 
barcos durante uns meses, pero 
chegan outros, e ademais centos 
de pequenas embarcacións ma
rroquinas callen as especies sen 
atender ao tamaño, iso non é un 
paro para rexenerar nen é nada. 
E Marrocos o que pretende ése
guir negociando máis cartas coa 
UE a conta de que os nosos bar
cos esten ali", sinala Carlos Bua, 
responsábel comarcal de Pesca 
da CIG en Pontevedra quen en
gade que "non é preciso tanto 
parada biolóxica se houbese un 
sistema de rotación de barcos, 
posibelmente máis complexo pe-

ro eficaz, e existise cobertura le
gal para os traballadores que de
senvolven a pesca neste banco". 

Ademais destes dous meses de 
paro, haberá outros dous a prin
cípios do vindeiro ano. O acordo 
con Marrocos remata en Setem
bro, e segundo. presumen tanto a 
CIG como os pescadores, a frota 
galega en Marrocos vai ser re
cortada de novo "polo que é pre
ciso estudar alternativas antes 
de que chegue ese momento". 

A Asemblea de Mariñeíros en 
Loita do Morrazo ten convocada 
un ha reunión para o 1 O de Se
tembro na que espera reunir aos 
oitocentos traballadores afectados 

polo paro na comarca. Na CIG, 
que forma parte da asemblea, 
non queren adiantar as medidas 
que van sair desta xuntanza pero 
si se amasan partidários de axu
das económicas mentres dure o 
paro. As mobilizacións de hai tres 
anos, demandando primeiro o 
acorde con Marrocos e despois 
solicitando as axudas económi
cas, derivaron en cen mil pesetas 
mensuais para os afectados men
tres durara o paro. "O que non se 
pode consentir é que os mariñei
ros teñan que tirar do subsídio de 
desemprego agora durante dous 
meses e a principios de ano ou
tros dous meses. Cando precisen 
de cobertura económica, van ter 
esgotado o paro", di Bua.• 

13 
N 2 847 - ANO XXI 

O Estado só asigna 
á Galiza o 6,63% 
da ampliación dos direitos 
de plantación de uva 

A Unión Europea adxudicou 
ao Estado 3.615 hectáreas 
de novas plantacións de 
viñedo en zonas de 
produción das 
Denominacións de Orixe. 
Desa cantidade, o Estado só 
adxudicou á Galiza 240 
hectáreas, que representan o 
6,63% do total estatal. Unha 
orde da Consellaria de 
Agricultura do 14 de Agosto 
repartiu as novas plantacións 
dando 133 hectáreas á 
Denominación de Orixe das 
Rias Baixas, 33 ao Ribeiro, 
25 a Valdeorras, 30 a 
Monterrei e 19 á Ribeira 
Sacra. 

A Consellaria non negociou 
co Ministério de Agricultura a 
superficie de plantación 
asignada á Galiza nen 
consultou á Mesa do Viña a 
distribución da supertície 
entre as denominacións de 
orixe galegas.• 

A Consellaria mantén 
o sistema dos veterinários 
colaboradores . 
na marcaxe de gado 

Mália a Xunta anunciar a 
posibilidede de adquirir os 
~c!s e o pasap~rte dos 
ti · rros nas Axéncias de 
Extensión Agrária por 150 

· peseta·s..téspoJ6 dunha 
mobilización en 
Compostela o 17 e Xullo en 
demanda dun servizo áxil, 
eficaz, público e gratuito-, 
a Consellaria segue a 
defender de feíto o vello 
sistema dos veterinários 
colaboradores, segundo 
denunciou o Sindicato 
Labrego Galego. 
As Comisións Labregas 
informaron que os 
veterinários poñen todo 
tipo de dificuldades á hora 
de entregar os crotais para 
forzar a tomar a opción 
anterior, pola que 
cobraban 400 pesetas por 
animal.+ 

Perguntan 
pola posibilidade 
de pescar na Antártida 

Unha pergunta do deputado 
nacionalista no Congreso 
Guillerme Vázquez interpelou 
ao Governo sobre a 
posibilidade de que o Estado 
español conquira unha parte 
da cota para pescar nas . 
augas da Antártida, como xa 
teñen outros Estados. Esta 
posibilidade ábrese ante a 
reunión que a finais de ano e 
para fixar capacidades de 
pesca vai ter a Comisión para 
a Conservación dos 
Recursos Vivos do Antártico, 
da que forma parte o Estado 
español. As campañas de 
investigación pesqueira 
indican a posibilidade da 
explotación da zona 
respeitando o equilíbrio meio 
ambiental.• 
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DEPORTE-ESPECTÁCULO 

Unha fictícia polémica de Estado 

Non estou contra Clemente 
-0- PUCHEIRO 

O cese do seleccionador ex
pañol de futbol, Javier Cle
mente, convertiuse nunha 
cuestión de Estado. A derrota 
en Chipre e o clima de pesi
mismo criado impide negó
cios publicitários e comer
ciais e, mesmo, debilita ao 
Governo que declarou ao fut
bol como "cuestión nacional". 
lnterésalles un cámbio. 

Non estou contra Clement~ por
que sempre me neguei a consi
derar aos adestradores como os 
máximos culpábeis dos resulta
dos, criticando que os utilizasen 
os presidentes como cabeza de 
turco para aprazar os enfurru
ñes dos afeizoados e por consi
derar que o papel do preparador 
non é tan importante como nos 
queren facer creer. Clemente 
non ten dividido ao vestiário e 
está apoi,do polos xogadores 
titula.res, J:iiolos que van convo
cados e tamén por aqueles que 
se quedan fora da selección. 
~lamente, por vez primeira, lo
~rou a unidaqe dun colectivo 
nunha idea cotnun, algo impor
tantísimo en tjalquer combina
do, mesmo n~s equipas das 
empresas do futbol-espectácu
lo. Os xogadores esfórzanse no 
campo e van contentos a xogar 
coa elástica española, :incluidos 
alguns nacion.alistas. 

1 

Non estou contra Clemente 
porq~e considero que, en liñas 
.xerais, lev~ aos millares xoga
dores que hai hoxe no Estaqo 
español. Senda a$i, Clemente 
non é o máis culpábel nen o 
único, senón que os x.ogadores 
teñen unha grande culpa. Pero 
ndn é só sua. Tíñana en Frán
cia por creerse os mellares, in
ducidos pela propaganda da 
case totalidade dos médio$. 
Téñena contra Chipre por non 
ser capaces, unh~ estrelas, de , 
gañarlle a uns a ateurs. Pero, ' 
tamén hai que re . tivizar estas.' 
afirm'acións. 

En F!ráncia chega~n moi carga··/ 
· dos de partidos e óra de forma •. 

pola intensa com etición ligue~~ 
ra. En Chipre de embárcarofi' · 
tocados moralmen'te despois d 
frac~so mundiali~ta. Era difíc 1 
que .se recuperas~n, sobre todo 
nun ,comezo da ternpada onde a 
fpr a está ainda moi minguada. ; 
E reciso ter en canta tamén ~ 
sit ación :da Liga Española de 
F tbol, na que sobrancean cen-
t · s de xogadores estranxeiros, 

chendo as equipas. non xa só 
e titulares, senón de suplentes 
de quenta grades. Os xogado-

es da canteira rara vez asumen 
rotagonismo no xogo e. iso, co

mo pasa no baloncesto, nótase 
á hora de tomar decisións sobre 
o campo, de impar a mecánica 
futbol'ística. Este poderia ser o 
centro da polémica que todos 
rodean porque non lles interesa. 

Chipre e Nixéria 
teñen direito a gañar 

Non estou contra Clemente por
que penso que Chipre ou Ni?<é
ria teñen direito a gañar e Espa
ña ten todo o direito a perder. 
De coutar todo elemento de in
certeza nos encontros futbolísti-

Clemente non é o máis culpábel nen o único, os xogadores teñen unha grande culpa. Tíñana na Frania por crerse os mellores, indu· 
cido~ pola pr,opaganda da case totalidade dos médios. Téñena contra Chipre par non ser capaces de gañorlle a uns amateurs. 

cos, o espectáculo quedaría re
ducido \ª unha mínima expre
sión, ao .. faltarlle a-máxima dose 
de emoción, que é a que engan
cha ao espectador. De non ser 
posíbeis eses resultados o fut
bol espectáculo afundiríase. 

Non estou contra Clemente por
que ten agora idéntica concep
ción de futbol que tivo ao come
zo, cando os resultados lle foron 
favorábeis, cando era loubado 
por todos os ceríferos, mália 
non dar espectáculo e apontar
se ao resultado como 'máximo 
expoñente. A españolitis ram
pante necesitaba resultados que 
airear. "A selección vai ben, Es
paña vai ben", berraba Azn¡:ir, e 
o Foxo foi t<:>carlle a .gaita a Pa-

DA 
TEIRA 
ASllAL.l.ADA 

Abandoa 
a sua casa en 
Merza a causa 
da.liña de 
alta tensión 

As molestias e o medo ás liñas 
de alta tensión que atravesan a 
parróquia de Merza, en V ila de 
Cruces, dispuxeron a Xesus Ote
ro a ab:md Jar á vi venda na que 

ris e dedicoulles unha muñeira. 
Clemente non cambiou todo este 
tempo. Segue tan túzaro coma 
sempre. Tan desafiante, tan creí
do, tan teimudo e tan amigo dos. 
seus amigos, incluido o seu de-· 
fensor Francisco Vázquez. O que 
mudaron foron outros: os intere
ses. Os da menestra Aguirre, os 
da TVE, os da COPE etc, e ou
tros apoios mediáticos e empre
sariais. Clemente xa non vende 
ilusión: necesitan un recámbio 
para vender os seus produtos. 
Non estou contra Clemente por- · 
que non teño intereses que de
fender! 

E non o estou ainda que saiba 
que non se pode xogar ao futbol 
sen un bon distribuidor no centro 

residiu durante toda a vida no 
lugar de Silvares. A casa está si
tuada nas inmediacións da .va- 1 

". "riante da liña. Ot~ro tivo a posi, 
bilidade de transladarse a unha 
nova residéncia en Bascuas, pe
ro outras, famílias viciñas, que 
viven ainda máis perto da liña 
que' no seu caso, non lles queda 
máis remédio que aturala sexan 
cales sexan as consecuéncias. 

Un informe encarregad¿ polos 
viciños xa no ano pasado sina, 
laba que a 150 metros do eixo 
da liña estaban ubicadas vinte, 
catro vivendas, das cales cator
ce atopábanse a cen metros e 
unha a menos de vintecinco. 
Sen embargo, o informe da 
Xunta reseñaba unicamente 
"unha vivenda rústica habita, 
da, entre 60 'e 80 metros". 

Os viciños levan denunciado en 
innumerábeis ocasións, tanto 
através de manifestac ións como 
através de estudios sobre efectos 
das liñas dos tendidos que, como 

do campo. Ainda que ignorase 
sempre a Fran. Ainda que a 
equipa xogue tronzada polo mé
dio. Ainda que teime en mudar 
aos xogadores de lugar para asi 
facer ver qüe bon treinador é. 
Ainda que siga a pór no médio 
campo a Hierro e alinee no eixo 
da defensa a Nadal e Alkorta, 
por máis que, aos seus anos, lles 
custe moito xa coller a forma .. . 
Por máis que pense como home 
de quipa e non como selecciona
dor. Ainda que se fixera nas suas 
declaracións español recalcitante 
sen do nacionalista basco ... 

Non estou contra Clemente por
que penso que un resultado fut
bolístico non merece un debate 
de Estado.+ 

este, acadan 400.000 voltios, a 
grande intensidade do campo 
electro-magnético . No pasado 
mes de Outubro os viciños fixe, 
ron unha demostración prática: 
armados con t ubos de neón, si, 
tuáronse ba'ix© os cables do ten, 
dido e os tubos prenderon sen 
necesidade de .enchufes. 

A instalación desta liña por 
parte de Rede Eléctrica España, 
la, (Redesa) variouse para non 
perxudicar á explotación mi, 
neira de Mibasa. Mália que 
tanto os informes dos viciños 
como o emitido por Fenosa si
nalaban que a frente da explo, 
ración de Mibasa non '. se ia a 
aver afectada pola liña, o ten
dido desviouse e achegouse 
máis' ás casas. A Xunta apoioiu 
o trazado do tendido máis afas
tado da explotación. Desde a 
comisaria de Política Rexional 
acusouse á Xunta de ter cam, 
biado o trazado sen info rmar, e 
·de facer, con e te mot ivo, 
obras fóra de prazo. + 

1 O DE SETEMBRO DE 199ª 

OU, única opción 
para os coches 
deOurense 

Con grande "satisfacción" 
anunciou o subdelegado do 
Governo de Ourense o 7 de 
Setembro que xa só hai Uí]ha 
opción para as matrículas dos 
novos automóbiles, que sdn 
as iniciais OU. Por agora rton 
haberá que cambiar os 
permisos de circulación a 
menos que se viaxe ao 
extranxeiro onde pode dar 
lugar a equívocos a non 
coincidéncia entre a matrícula 
e o documento. Cambiar a 
matrícula vella pola nova 
custa unhas tres mil pesetas. 
Respeito aos coches multados. 
por levar o distintivo OU con 
anterioridades, o director 
provincial de Tráfico, 
Humberto Villa, restoulle 
importáncia ainda que sinalou 
que "non voltará a suceder". 
En troques, as matrículas 
europeas, málias non ser 
legais, non se multaron até 
agora.+ 

Tráfico multará por ilegais 
as matrículas europeas 

A Dirección Xeral de Tráfico 
poderia sancionar con 
25.000 pesetas ás persoas 
titulares de veículos 
galegos que coloquen as 
placas das matrículas 
europeas, xa que de 
momento non son legais e 
mesmo contradin as normas 
das matrículas que dentro 
duns meses vai implantar a 
Administración. Moitos 
concesionários están a pór 
as placas europeas nos 
novos vef culos que venden 
e isto poderla supor un 
sério Inconveniente aos 
seus proprietários. De todos 
xeltos, as práticas de 
colocar esas placas non se 
clnguen exclusivamente aos 
conceslonárlos, tamén hai 
particulares que recorren á 
mesma medida.• 

O obxector de Mondariz 
xa non tiña 
que estar facendo a PSS 

Xosé Luis Faro, o obxector 
de Mondariz que foi 
destinado polo concello ao 
servizo de recollida de lixo, 
primeiro, e posteriormente á 
limpeza de sumidoiros, non 
tiña que estar facendo .a 
Prestación Social 
Substitutória desde 014 de 
Xullo. Segundo o BNG e o 
PSOE da vila, ao consultar o· 
expediente do obxector no 
ministerio de Xustiza, 
enteraronse de que o mozo 
xa rematara o periodo de 
PSS, o que !les tora 
comunicado tanto ao concello 
como a Xosé Luis Faro. O 
obxector confirmou que 
recebara a notificación ·pero 
que seguiria realizando o 
traballo porque non lle 
advertiran do contrário desde 
o concello. Ademais de 
solicitar unha compensación 
económica, o BNG e o PSOE 
exixen saber por que na 
alcaldía non se informou ao 
obxector de que rematara o 
periodo de prestación.+ 
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A expulsión de Txelis por parte da dirección de ETA avaliaria a credibilidade do proceso 

O MLNV apóntase de novo ao frentismo 
con Euskal Herritarrok 
~B. DE LAXE 

As reaccións de Felipe Gon
zález recoñecendo que en 
Euskadi está a pasar algo dis
tinto, botándolle en cara a Az
nar o non querer enteirarse, e 
do PSOE ao facer unha pro
posta de paz, son duas mos
tras dun novo proceso que se 
está a dar no País Basco. A 
criación por parte de HB de 
Euskal Herritarrok para 
concorrer ás eleicións e, 
mesmo, a expulsión de Txe
lis por parte de ETA, ainda 
que semelle paradóxico, hai 
que inscribilas neste proceso. 

O Movimento de Liberación Na
cional Vasco (MLNV) está a vol 
tar ás orixes frentistas da sua 
conformación moderna, nos fi
nais dos anos setenta. A cria
ción de Euskal Herritarrok, co
mo plataforma na que concorre
rá HB ás próximas eleicións 
bascas, ten moi pouco que ver 
ca medo á ilegalización de HB, 
despois do peche de Egin, co
mo queren facer ver desde Ma
drid. Nen tan sequer se pode di
cer que é unicamente unha es
tratéxia eleitoral para recadar os 
votos daqueles abertzales inde
cisos ou descontentos coa ac
tual liña que estaba a levar HB. 

Tampouco é a nova mesa na
cional de HB quen tomou a deci
sión, senón que a idea de abrir o 
abano e aglutinar a sectores até 
de agora independentes, sobre 
todo os que pasaran polas fileiras 
da própria organización, xa esta
ba presente na Asamblea Na
cional celebrada hai tres anos, 
senda repetida e aprofundada hai 
agora un ano. Nos documentos 
aprobados faciase referéncia á 
necesidaC:e de aglutinar, ser re
ferente e abrirse a máis sectores 
sociais. A anterior Mesa Nacional 
estaba xa a impulsar este lento 
proceso cunha data marcada no 
calendário: as eleicións autonó
micas de 1998. A nova Mesa Na
cional non fixo máis que reafirmar 
este acordo asembleário e impul
salo cunha nova dinámica que, 
pala situación criada e pola proxi
midade das eleicións, tiña que ir 
en aumento e concretarse. 

Euskal Herritarrok non é algo no
vo na dinámica do MLNV. A fi
nais dos anos setenta desapare
ce HASI (o partido que lideraba 
HB). KAS era o segundo círculo 
de militáncia e o máis amplo, con 
persoas como lribar e outras 
moitas dun amplo espectro, for
mando HB, mesmo na sua Mesa 
Nacional. O que daquelas era 
HASI , o núcleo dirixente, repre
séntao agora, KAS ; o que era 
KAS é, neste momento, HB; e o 
papel de HB pretenden que o 
cumpra agora Euskal Herritarrok. 

Non é casual que Txomin Zulua
ga, o histórico dirixente de HASI, 
expulsado daquelas por negarse 
á liquidación do partido e a que 
fose o núcleo armado quen tive
ra un peso preponderante na to
ma das decisións políticas e non 
ao revés (é preciso recordar que 
agora ETA está dirixida polos 
polis-milis), é unha das cabezas 
visíbeis máis emblemáticas da 

Txomin Zuluaga é unha das incorporacións do renovado proxecto abertzale Euskol He
rritarrok. Na foto, nunha visita á Gali:za nun diado Pátria Galega. A.N.T. 

nova plataforma coa que o 
MLNV se vai apresentar aos co
mfcios. Xunto a el están, e apa
recerán nas listas eleitorais, 
membros do sindicatos LAB, pe
ro tamén de ELA (reforzando es
ta alianza sindical) , integrantes 
de movimentos católicos progre
sistas, de movimentos cidadáns, 
partícipes da terceira via para a 
paz, persoalidades da cultura e 
da universidade e, até, deportis
tas , ainda que sen tanta sona 
coma lribar. Esta fronte tamén 
está devaluada a respeito do 
que foi HB no seu comezo, pero, 
como afirma un dos seus diri
xentes, "estamos ainda a princi
piar o proceso. O que pretende
mos agora é xerar unha nova 
confianza na sociedade". 

O Acordo Nacional 

Os catre pontos baselares des
ta plataforma son os mesmos 
que H B fixo públicos en Agos
to, integrados no que califican 
como "espírito do Acordo Na
cional ": respeito aos direitos 
nacionais, xustícia social, saída 
democrática ao conflito e uni
dade territorial. Segundo fontes 
consultadas por A Nosa Terra, 
estes catro pontos non difiririan 
moito dos consensuados entre 
PNV, HB e EA. Princípio de 
acorde que existe, ainda que 
publicamente ninguén queira 
recoñecelo, "pois nestes anos 
serán moitas as cousas que ta
ñamos que calar se pretende
mos que o proceso chegue a 

A. Ern.É 

Franza e máis Euskadi 
Os analistas españois sempre andan moi afoutes en pedirlle a ET A 
que siga os pasos do IRA. Sen dúbida que seria unha boa nova. Pero, 
ao mesmo tempo, esquecen de reclamar do Govemo español que siga 
os métodos do británico e dea os pasos necesários para chegar a acor, 
dos co MLNV {neste senso as propostas de Joaquín Almúnia só po, 
den receber o calificativo de políticamente infantis). Tamén rexei, 
tan os cancerbeiros da ortodóxia centralista toda semellanza entre o 
caso irlandés e o caso basca. Mais, cando realizan as enumeracións, hai 
un dado que sempre omiten: Euskadi tamén forma parte do Estado 
francés. Son precisamente as presións do Elíseo as que están a impe, 
dir unha aposta internacional decidida pala paz en Euskadi. Desde 
Paris nunca tiveron apuro en que se sulucionase o contencioso do Es, 
tado español con Euskadi, sabedores de que, o dia que os herrialdes ao 
Sul da fronteira administrativa franco,española acaden a soberanía, 
Franza vai ter idéntico problema que agora a Grande Bretaña.• 

bon porto", en palabras dun ex 
dirixenteaberzaf e. 

HB, pésie a recalcar a importán
cia histórica da apresentación 
de EH, quer dar sensación de 
continuidade. Neste senso hai 
que entender tamén as declara
cións realizadas polo seu vocei
ro Arnaldo Otegui , de que non 
van mudar a sua participación 
pontual nas institucións: quer di
cer, que non van traballar nelas 
de xeito estábel. Un aspecto 
que parece que foi tratado nas 
conversas ca PNV e EA, che
gándose ao compromiso prévio 
de que HB se iría integrando no 
traballo institucional, algo, por 
outra banda, que xa veu reali
zando nos últimos tempos. 

No dirección abertzale existe o 
lóxico temor a como ser capa
ces de levar xunguido ao MLNV 
nos procesos, lentos, de cám
bio que se van dar nos próxi
mos anos. Existe unha base, 
tanto a máis xoven como tamén 
xente de anos de militáncia, 
que non ve con bons olios mes
mo as conversas e segue a ca-
1 if i car ao PNV como inimigo 
(como exemplo poderian servir 
alguns artigas en Euskadi Infor
mación publicados recentemen
te). Non existiu así unha crítica 
pública aos fallos que HB veu 
cometendo nos últimos tempos, 
ainda que se considera a reabi
litación de Txomín Zuluaga co
mo unha aceitación prática de
ses erres .. 

O papel de EA 

A expulsión de ET A de Álvarez 
Santacristina Txelis, histórico di
rixente, seria, contrariamente ao 
que opinan os médios xornalisti
cos e políticos madrileños, unha 
proba máis de que a dirección 
de ETA avala o proc~so en cur
so. Para capitanealo, con nego
ciacións e fortes cámbios, ETA 
necesita unha dirección unida e 
unificada políticamente. ETA se
mella estar disposta a dar pa
sos, pero pretende ser ela quen 
os dirixa. Non quer que podan 
coller unha dinámica impulsada 
desde dentro que se lle escape 
á própria dirección. 

Tamén é importante nestes 
momentos contemplar o papel 
que está a xogar Eusko Alkata
suna. A sua intervención neste 
proceso non parece gardar re
leváncia, pero o seu concurso 
é fundamental para o Acordo 
Nacional. Até o de agora, EA 
sempre tivo ciumes do PNV e 
H B. Sabe que calquer suba ou 
merma eleitoral desas duas 
formacións vai repercutir direc
tamente nos seus resultados. 
EA puxo por diante dos seus 
intereses partidários os na
cionais e impulsou un acorde 
entre as tres forzas políticas, 
despois de que tanto PNV co
mo HB lle garantisen o mesmo 
nível de interlocución que tive
ran entre ambas as forzas. Foi, 
deste xeito, como se fixo posí
bel un pacto nacionalista cuxos 
efectos práticos ainda poden 
tardar, pero que xa está a de
mostrar que "en Euskadi pasa 
algo distinto".+ 
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Encarcerados 
Barrionuevo e Vera 
e cadea para Urralburu 

O pasado Martes oito de 
Setembro o Tribunal Supremo 
ordenou o encarceramento 
imediato do ex ministro José 
Mq.ria Barrionuevo e do ex 
secretário de Estado Rafael 
Vera, condenados pola sua 
pertenza do GAL. O día 
anterior, a Audiéncia de 
Pamplona condenaba a once 
anos de cárcere ao ex 
presidente socialista de 
Navarra, Gabriel Urralburu, e 
a sete anos ao seu conselleiro 
de Obras Pública, Antonio 
Aragón, por comechura e 
delito fiscal ao cobrar 
comisións ilegais ás 
construtoras. Na mesma 
causa tamén foron 
condenados a tres anos de 
cadea o ex director xeral da 
Garda Civil, Luis Roldán, que 
daquelas era delegado do 
Governo, e a catro anos o 
director comercial da 
construtora Huarte e testaferro 
de Roldán, Jorge Esparza. As 
esposas de Urralburu e 
Aragón, Olivia Balda e Ana 
Isabel Romeo, tiveron unha 
condena de tres anos.+ 

IU a prol da reforma 
da Constitución e 
a autodeterminación 
para todas as autonomias 

O pasado Luns sete de 
Setembro a Presidéncia 
Federal de Izquierda Unida 
apresentou o documento Un 
Estado federal, 
plurinacional, democrático e 
solidário, que será debatido 
nunhas xornadas abertas a 
celebrar proximamente. No 
texto IU considera superado 
o actual Estado das 
Autonomias e propugna un 
Estado federal no que todos 
os estados integrantes 
teñan direito á soberania 
compartida e á 
autodeterminación mediante 
referendo. Este novo 
modelo implicaria reformar 
a Constitución e iniciar un 
proceso federalizante. • 

Pacto entre PSC e 
Generalitat para que 
a rádio privada sexa 
a metade en catalán 

Un pacto entre a Generalitat e 
o Partit deis Socialistas de 
Catalunya permitirá que a 
metade da programación da 
rádio privada sexa en catalán. 
Para a música hai unha cota 
do 25%. O regulamento que 
pactaron as principais forzas 
catalanas fai unha excepción 
coas grandes emisoras de 
ámbito estatal e as pequenas 
estacións locais. A norma está 
concebida considerando que 
de momento a produción da 
rádio en catalán ainda non é 
moi ampla, por iso deixa 
marxe ás emisoras para que 
podan ir adaptándose á nova 
lexislación. O proxecto afecta 
ás novas frecuéncias 
moduladas ou a aquelas 
emisoras que tañan que 
renovar a licéncia. + 
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XXV ANOS DO GOLPE MILITAR EN CHILE 

Pinochet foi o instrumento dun golpe financiado e planificado desde o Pentágono 

Salvador Allende ou 
a convición dunha via democrática ao socialismo 

Cúmprense vintecinco anos do golpe militar que derrubou en Chile o 
governo democrático encabezado por Salvador Allende. Sábese per
fectamente quen mentou, financiou e executou aquela atrocidade. As 
complicidades tecidas para levalo adiante, o telón caido ao sinalar 
aquel tempo de ditadura como época de bonanza económica. O expe
rimento político da Unidade Popular (1970-1973) foi liquidado violen
tamente, pésie a ter o consenso do povo e o referendo das urnas. 

En 1970 a esquerda chilena tiña 
apresentado afredor de Allende 
un programa coa idea central de 
"abrir o camiño ao socialismo". O 
médico de Valparaiso xa tiña si
do neutras duas 

cairia asesiñado por un grupo te
rrorista da dereita en Outubro de 
1970. temor norteamericano, 
xustificado pela tóxica da guera 
fria e de reparto do mundo, non 

podia consentir 
ocasións (1958 e 
1964) candidato á 
presidéncia, pero 
só en 1970 a am
pla alianza de so
cialistas, comu
nistas e radicais, 
co apoio da 
maioritária CUT 
(Central Única de 
Traballadores) 
conseguiu dobre
g ar á tradicional 
Democrácia Cris
tina, de Eduardo 
Frei. 

Allende apoiouse 
en todo momento, 

que se xa a expe
ri é n c i a cubana 
prendera como 
exemplo por toda 
Latinoamérica, se 
voltase a repetir 
desta volta, amo
s ando que pola 
via eleitoral ta
mén se podia re
distribuir o poder 
e a riqueza. 

e esa é a sua 
grande leción 
para o fu tu ro, 
na confianza 

O programa de 
Allende incluia im-

de que fose o 
pavo que o elexiu 
quen o defendese. 

A Unidade Popu
lar tomou medi
das que, hoxe 
consideradas nor
mais, eran conce-

portantes medi-
das para recupe-
rar a propriedade 
de determinados 
bens estratéxicos 
privatizados, des-
de as minas de 
cobre até as tele-
com u nicacións, o 
que provocou que desde o primei
ro momento o governo dos Esta
dos Unidos puxese en marcha un 
plan, mesmo para evitar que 
Allende tomase posesión. 

Segundo as investigacións do 
próprio Senado norteamericano, 
xa en 1970 se promoveu un gol
pe de estado que foi resistido po
lo xeneral René 8chneider, que 

bid as pala bur
guesia proianqui 
chilena como 
"subversivas": 
ben fose a im
plantación da 
educación públi
ca, gratuita e uni
versal ou ben ga
rantir que un litro 

de leite diário non faltase a nen
gun nena chileno. Pero xunto a 
esas medidas tomáronse as gran
des decisións de exercer o control 
do estado nas riquezas limitadas 
do país, para exercer a soberania 
nacional os chilenos sen inxerén
cias estranxeiras . As nacionali
zacións eran o punto de non re
torno que o presidente americano, 
Richard Nixon, e o seu secretário 

-0- XAN CARBALLA 

de estado, Henry Kissinger, non 
odian permitir e dicidiron empre
garse a fondo no derrubamento 
de Allende. 

A batalla de Chile 

O cineasta Patricio Guzmán ten 
realizado un importantísimo docu
mental co título de "A batalla de 
Chile", no que explica ponto por 

Pinochet traicionou a confianza de Allende e bombordeu o Palácio da Moneda en Sa,,tiago 
de Chile, onde Allende preferiu morrer a renderse. 

ponto as forzas desencadeadas e 
o proceso que conduciu ao acia
go 11 de Setembro de 1973. O fil
me non só descrebe a organiza
ción das milicias dereitistas, as 
grandes folgas de camioneiros fi
nanciadas directamente pela em
baixada americana ou o sindica
lismo amarelo argallado nas gran
des minas de cobre, tamén serve 
para ver a resposta de autoorga
nizaci ón da sociedade chilena 
que apoia ao seu governo, e que 
incluso consegue soster a situa
ción durante un ano máis logo de 
manifestarse un millón de chile
nos polas ruas de Santiago de 
Chile en Outubro de 1970. 

A decisión de voltear a Allende , 
sen embargo , era demasiado 
potente, e se non se conseguia 
desde a desmoralización das for-

zas que sostiñan á U P e coa pre
sión parlamentar da Democrácia 
Cristiana e os meios de corriuni
cacións afins, habíase realizar 
manu militari. O exército, que pre
su m ia de ter unha tradición de 
fidelidade ás institucións, formara 
á oficialidade na "escoladas amé
ricas", as bases instaladas 1p0los ·, 
ianquis no Canal de Panamá, :nas 
que se instruia sobre metóloxia ' 
antiguerrilleira e, por suposto, en 
sofisticadas técnicas de tortura. 

Con Schneider asesinado, Allen
de respondeu á folga dos camio
neiros nomeando Ministro do Inte
rior do único xeneral que se man
tivo leal ao governo, Carlos Prats, 
asesinado máis tarde en Buenos 
Aires por axentes de Pinochet. 
Prats non conseguiu advertir cla
ramente a Allende da falsa persa- . 
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alidade do xeneral Pinochet, que 
é aupado á alta dirección militar, 
agachando o seu currículo de fe
roz represor no ano 1959, no 
campo de concentración de Pisa
gua, ou na matanza de 1968 en 
Salvador. 

O povo unido 

Allende apoiouse en todo mo
mento, e esa é a sua grande le
ción para o futuro, na confianza 
de que fose o povo que o elexiu 
quen o defendese. Pero non tivo 
tempo nen médios para resolver a 
grande avalancha que se lle ha
bia vir enrriba pola decisión gol
pista, inspirada na mesma meto
doloxia coa que anos antes Fran
co puxera fin á República e coa 
mesma determinación de romper 
a organización popular por xene
racións e poder implementar o 
programa ultraliberal dos econo
mistas da escola de Chicago (Mil
ton Friedmann á cabeza), que 
acabarían sendo premiados co 
Nobel de Economía. 

Pinochet estabeleceu desde o 
princípio unha feroz represión con 
secuestros, torturas, campos de 
concentración e desaparecidos, e 
emulando ao seu admirado Fran
co (foi o único xefe de Estado 
presente no enterro do ditador es
pañol) tamén colaborou estreita
mente con nazis refuxiados, cos 
que montou a Colonia Dignidad, 

Allende durante a campaña eeitoral de 1970. 

MUNDO 
ANOSATERRA 

Allende con Carlos Prats, o único xeneral chileno que non traicionou, e que Pinochet asesi· 
nou en 1975 nas ruas de Buenos Aires. 

baixo a dirección do exoficial das 
SS, Paul Schaffer, pola que pasa
ría o doutor Mengele e no que se 
experimentaba coa tortura, reci
bindo cartos do Estado. 

O xuizo aberto polo xuiz García 
Castellón contra algunhas das de
saparicións de cidadáns españois, 
igual que na Arxentina, permite 
manter aberta a persecución uni
versal contra Pinochet, que en cal
quer momento pode ver limitado 
os seus movementos por unha or-

de de busca e captura interna
cional. O mesmo Pinochet que, en 
1988, entrevistándose co ministro 
alemán de traballo, díxolle que se 
sentía tan inxustamente difamado 
como Hitler. Sorprendido o minis
tro alemán, Pinochet indicoulle 
que, segundo o seu coñecemento 
da história, Hitler non matara seis 
millóns de xudeis, senón apenas 
catro. Unha persoa abondaria pa
ra condenalo, retrucoull e o ale
mán. Vostede non entende a dife
réncia concluiu Pinochet. • 
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Santiago de Chile 
EDUARDO G ALEANO 

CHILE QUERENDO NACER. Un millón de persoas desfilan palas 
ruas de Santiago, en apoio a Salvador Allende e contra os mómios bur
gueses que finxen que están vivos e finxen que son chilenos. 

Povo en chamas, ¡pobo quebrando o costume de sofrer: na procura de si, 
Chile recupera o cobre, o ferro, o salitre, os bancos, o comércio exterior 
e os monopólios industriais. Tamén se anúncia a próxima nacionali
zación dos teléfonos da ITT. Pagarase por eles o pouco que a ITT di que 
valen, nas suas declaracións de impostas. 

RETRATO DUNHA EMPRESA MULTINACIONAL. A ITT inven
tou unha máquina de raios infrabermellos para detectar guerrilleiros no 
escuro, pero non a precisa para detectar guerilleiros no governo de Chi
le. Moito diñeiro está gastando a empresa contra o presidente Allende. 
A experiéncia recente ensina que paga a pena: os xenerais que agora 
mandan en Brasil devolveron á ITT, várias veces multiplicados, os dóla
res investidos para voltear ao presidente Goulart. 

A ITT gaña moito máis ca Chile. Catrocentos mil obreiros e funcioná
rios traballan para a empresa en setenta países. Na sua mesa de dirección 
sentan homes que antes foron directores da CIA e do Banco Mundial. A 
ITT ocúpase de múltiples negócios en todos os continentes: produce 
equipas electrónicas e armas sofisticadas, organiza sistemas nacionais e 
internacionais de comunicación, participa en vós espaciais, e presta car
tas, contrata seguros, explota bosques, brinda ao turismo autos e hoteis e 
fabrica teléfonos e ditadores. 

A TRAMPA. Por valixa diplomática chegan os billetes verdes que fi
náncian folgas e sabotaxes e enxurradas de mentiras. Os empresários pa-. 
ralisan Chile e néganlle alimentos. Non hai máis mercado que o merca
do negro. Longas colas fai a xente na procura dun paquete de cigarros 
ou un quilo de sucre; conseguir carne ou aceite quer un milagre da Vir
xe Maria Santísima. A Democrácia Cristiá e o diário "El Mercurio" din 
pestes do govemo e esixen chiando o cuartelazo redentor, que xa é hora 
de rematar coa tiranía· bermella; fanlles eco outros diários e revistas e 
rádios e canles de teleVisión. Ao governo cóstalle moverse: xuices e 
parlamentários poñenlle paos nas rodas, mentres conspiran nos cuarteis 
os xefes militares que Allende coida leais. 

Nestes tempos difíciles, os traballadores están descobrindo os segredos da 
economía. Está aprendendo que non é imposíbel producir sen patróns, 
nen abastecerse sen mercaderes. Pero a multinacional obreira marcha 
sen armas, vacía de mans, por este camiño da sua liberdade. 

Desde o horixonte veñen uns cantos buques de guerra dos Estados Unidos, 
e exíbense nas costas chilenas. E o golpe militar, tan anunciado, ocorre. 

A RECONQUISTA DE CHILE. Unha grande nube negra érguese 
desde as lapas do palacio. O presidente Allende marre no seu sítio. Os 
militares matan de a milleiros por todo Chile. O Rexisto Civil non 
anota as defuncións, porque non collen nos libros, pero o xeneral To
más Opazo Santander afirme¡. que as vítimas non suman máis ca o 0,01 
por 100 da povoación, o que non é un alto custe social, e o director da 
CIA, William Colby, explica en Washington que mercé aos fusilamen
tos Chile está evitando unha guerra civil. A señora Pinochet declara 
que o pranto das nais redimirá o país. 

Ocupa o poder, todo o poder, unha Xunta Militar de catro membros, for
mados na Escola das Américas en Panamá. Encabézaos o xeneral Augus
to Pinochet, profesor de Xeopolítica. Soa música marcial sobre un fondo 
de explosións e metralla: as rádios emiten bandos e proclamas que pro
meten máis sangue, mentres o prezo do cobre multiplícase por tres, súpe
to, no mercado mundial. 

O poeta Pablo Neruda, cabo da marte, pide notícias do terror. De a pou
co consegue durmir e durmido delira. A vixília e o soño son un único 
pesadelo. Desque escoitou polo radio as palabras de Salvador Allende, o 
seu digno adeus, o poeta entrou en agonia. 

A CASA DE ALLENDE. Denantes que o palacio presidencial bom
bardearon a casa de Allende. 

Despois xa das bombas, os militares entraron aniqunando o que queda
ba: a baionetazos embestiron contra os cadros de Matta, Guayasamín e 
Portocarrero, e a golpes de machada escacháronlle o$ móbeis. 

Pasou unha semana. A casa é un basureiro. Brazos e pernas de lata, das 
armaduras que adornaban a escaleira, fican esparramadas. No dormitó
rio, un soldado ronca, peneque, rodeado de botellas valeiras. 

No recibidor escóitanse queixas e laios. Ali ainda está ergueita, desv;en
trada pero en pé, unha grande cadeira marela. Encol da cadeira, a cadela 
dos Allende está parindo. Os canciños, cegos ainda, procuran o calor e o 
leite. Ela lámbeos. t 

Memorias del Fuego. Ed. Siglo XXI 
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· Para estudar as 
causas dos 
lumes, a 
Consellaria de 
Meio Ambiente 1 

1 
1 pagará un 
1 concurso público 
1 con oito millóns 1 
1 de pesetas. Non 
: é moito pero os 
1 cincuenta mil 
1 millóns gastados 
1 
1 en pescudar dia 

e noite desde as 
cuiñas dos 
montes desde 
1990 serven de 
documentación 
básica de 
enorme interese. 
Fraga di que 
dispón de 
información 

1 policial de alta 
calidade, na que 
non se implica a 
nengún militante 
do PP. Que se 
apunte, que o 

1 

· consurso é 
aberto. 

Os bancos 
pagan as páxinas 
de Bolsa nos 
diários, os 
supermercados 
multinacionais 
poñen os cartas 
para as 
informacións 
sobre 
alimentación e 
moda, as 
fábricas de 
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Concertos 
milenarios 

Helmut Rilling co seu coro Ga
chinger e a Real Filharmonía de 
Galicia. Anunciáronnos con 
grandes letras como "o concerto 
do milenio" na catedral para o 
seis de agosto. 

Tal vez os pretenciosos promo
tores e o seu público ignoren 
que este templo foi, xa no sécu
lo doce, cen-
tro de concer-
tos coa mellor 
monodia e po
lifonía de Oc
cidente. O 
Códice Calixti
n o é só un 
exemplo. 

Porque, digo 
eu, saberán 
que os gale
gos dispoñe
mos de máis 
dunha ducia 
de concertos 
deste nivel 
cada ano, in
t e rp retad os 
por auténticos 
profesionais. 

·ou tal vez se 
retiran con iso 
do "milenio" a 
que a fin do 
mundo está 

Escribo contra 
os polí~icos que 
matan de fame a 
educación do 
país pero 
ofrecen 
espectáculos 
carísimos só 
disfrutábeis por 
minorías que 
tiveron a sorte 
ou oscartos 
para cultivarse 
musicalmente. 

próxima. Nun caso así os pro
motores da Real Filharmonía 
non habían de estar para festas. 
Esa orquestra fraguouse coa in
moralidade dos políticos do PP 
e do PSOE (e, outra vez, a es
tulticia do público). 

Tiñamos unha orquestra que 
formaba a estudiantes de músi
ca galegas e ofrecía un labor de 
divulgadón cultural apreciábel, 
a Xoven Orquestra de Galicia. 
Destruírona, dándonos a cám
bio unha orquestra formada por 
músicos traídos do estranxeiro. 
O mesmo sucedeu no Concello 
da Coruña, coa diferencia de 
que alí meteron máis cartos e 
os músicos son mellores. 

Aclaro que non escribo contra 
os músicos da Filharmonía ou 
contra Rilling, quen acaso foi 
cómplice (iso si, por figurar, en
chufar a algún colega e dirixir 
catro concertos, lin na prensa 
que lle pagaban vinte millóns 
cada ano). 

Escribo contra os políticos que 
matan de fame a educación do 
país pero ofrecen espectáculos 
carísimos só disfrutábeis por 
minorías que tiveron a sorte ou 
os cartos para cultivarse musi
calmente. 

Mentras unha orquestra asi 
custa cada ano centos de mi
llóns, ternos escolas primárias 
con presupostos anuais para 
música de vinte mil pesetas. 
Están a conseguir, a ministra 
Aguirre á cabeza co seu mal 
chamado "plan de Humanida
des'', que a música non deixe 
de ser unha maría. 

Volvendo ao concerto, se é 
grande, éo pola inmensidade 
do Mesías, aínda que non fixe
ron a versión orixinal de Handel 
con textos ingleses senón o 
arranxo de Mozart cos equiva
lentes alemáns. 

ANOSATERRA 

Quedará alguén que lea nestes 
tempos de pan e circo? Penso 
que o verdadeiro valor da músi
ca comporta humildade e exclúe 
a vanidade. Está no encontro, 
na comuñón de ser e facer ... 
cos outros. Se nos falta o Amor, 
non somos nada. 

E os mercaderes aínda están no 
templo. E non ternos un Xesús 
connosco para os botar. • 

CÉSAR SALGADO GARCIA 
(A CORUÑA) 

FM 105,7: TSF 
No passado mes de Margo, a 
Junta de Galiza concedeu no
vas frequencias de rádio para a 
emissáo em FM. Naquela altura, 
os meios de comunicac;áo infor
maram, criticamente ou náo. 
Mas há um dado que náo en
contrei em parte alguma e gos
taria que ficasse notícia, por pe
quena que seja. 

Até a repartigáo de novas fre
quencias, a estac;áo portuguesa 
que melhor se recebia em Vigo 
era a TSF. 
Estava, e es-
tá, no 105.7 
da FM. Mas 
nessa repar
tigáo foi con
cedida a CO
PE a emissáo 
exactamente 
no mesmo 
ponto do dial. 
Também pas
sou a emitir 
nesse mesmo 
ponto a emis-
so r a de um 

É praticamen e 
impossível 
apanhar 
qualquer rád~o 
ou telivisao .: 
portuguesa · 

instituto da ci- i 
dade (que, no entanto, é de tra
ca potencia e sai para o ar pou
cas horas a semana). 

A partir da repartigáo de fre
quencias, a recepc;áo da TSF 
está, como se pode calcular, se-
riamente prejudicada. ; 

Pode-se conjecturar sdbre a 

causa ou o caso de se ter "pi
sado", dentro do amplo dial , a 
emissora portuguesa com mel
hor sinal nesta zona. Deve lem
brar-se, mais urna vez, que fora 
da área fronteiric;a é practica
mente impossível apanhar 
qualquer rádio ou televisáo por
tuguesa por via corrente. E 
cumpre perguntar: que pode
mos fazer para colmatar esta 
situac;áo?• 

MIGUEL CUPEffiO FRADE 
(VIGO) 

Revistas, facsímiles ... 
Cultura viva, cultura 
embalsamada 
Nos anaqueis das librerías ve
xo edicións facsímiles de Cris
tal, Resol ... , revistas dunha Ga
licia de pre-guerra que un so
ñou ter algunha vez na man. E 
doutras máis recentes: Alba, 
Posío, Aturuxo ... atoutiñando 
na longa noite do Franquismo. 
Edicións luxosísimas editadas 
polo Centro de lnvestigacións 
Lingüísticas e Literárias "Ra
món Piñeiro" dependente da 
Conselleria de Cultura da Xun
ta de Galicia. Con profusos e 
prolixos estudos introdutórios e 
apéndices várias veces máis 
extensos que a própria publica
ción que os motiva. llusións 
creativas, anceios que un dia 
foron son revividos agora que a 
cinsa non queima e postes a 
disposición do estudoso, curio
so ou interesado que os queira 
mercar. 

Nós tamén sabemos algo de 
facsímiles. Modestamente. Le
vamos feito algúns: Rexurdi
mento, Orballeiras, Retraneiro 
agrícola-meteorolóxíco ... Sen lu
xos que desvirtuen, sen roupa
xes que disfracen. A prezos po
pulares. 

E levamos tamén 5 números 
da nosa modesta revista cultu
ral das Mariñas . Feita con es
forzo, dedicación, coa xenero-
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sidade dos colaboradores (lite
rár ios, artísticos , econó
micos ... ). Dámela de balde pa
ra que a nosa cultura, a nosa 
língua, chegue, se espalle. Vai 
a moitas bibliotecas públicas, 
asociacións culturais, persoas 
da cultura de dentro e fóra do 
país .. . a onde nola pidan. 

Petamos á porta das institucións 
pedindo pola nosa revista e non 
respostan. Mesmo aquelas que 
din estar para Dirixir Xeralmente 
a Política Lingüística. Nen caso. 

Ironía ou paradoxa: Unha desas 
entidades creadas e financiadas 
pola Xunta de Galicia que nos 
nega, a enriba citada, solicitou 
que lle enviasemos a revista pa
ra os seus fondos. Enviámoslla. 
Quizá no futuro fagan con ela 
unha luxosa edición facsímile, 
desmiuzando e analizando con 
lupa os contidos e colaborado
res do cadá-
ver, sen pen-
sar quizá que 
unha parte do 
custe desa lu
xosa edición 
chegaria para 
sacar vários 
números da 
revista viva. 

A cultura 
embalsamada, 
por exquisito 
quesexao 
cadáver, nunca 
vai incomodar a A cultura em

balsamada , ninguén, é 
por exquisito 
que sexa !: doada de utilizar 
cadáv~r, _ nu - e viste moito. 
ca va1 1nc -
modar a nirp-
guén, é doada 
de utilizar e 
viste moito. Incluso serve como 
regalo de distinción que presi
dente, conselleiros, directores 
xerais, etc., poidan facer a egré
xios visitantes, embaixadas de 
homes e mulleres rurais e urba
nos, amigos políticos e de co
menéncia e clientes vários. E xa 
postas, tamén nola podían rega
lar a nós, aes que fornecemos 
matéria prima para o futuro em
balsamado.• 

XE U TORR 
PRE 1 ENTE DA A.C. EJRA 

VELLA (BETANZO ) 

Ida e volta dunha 
viaxe ao "Gran S l" 
Estimados amigos e viciños: ho
xe, desde estas páxinas e os 
meus aposentos do meu San 
Xulián natal quero escribiros ca
tro letras dun conto, un relato, 
cu cecais a realif de dunha via
xe. Terra natal q e un tanto an
ceia cando a Ion ania é un can
to no horizonte. 

Antes de nada saludarvos da 
maneira máis afectiva que poi 
dades percibir deste modesto 
navegante que un bó dia iniciou 
unha marea no barco de Don 
Eduardo (como asi gostaba 
chamarse) a ese "mar de ma
res" que é o Gran Sol. Redun
do, Mar de Mares que se ache
ga despois de sobrepasar ese 
Finis-Terre, até deixalo pola po
pa non sei se ca tristura de ver 
coma un dos pontos máis lon
xanos quedase atrás e que un, 
insconcientemente, pensa que 
non sabe se os volverá ver e 
pisar. Cecais o maxin deixa 
atrás esas naturais inconscién
cias enchéndose, á sua vez, 
desa ilusión mínima que unha 
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marea nese "Mar de Mares" 
precisa. 

A viaxe para un navegante ex
trovertido coma min non deixa 
de ser unha rica mesturanza de 
curiosidades polo de grandeza 
visual que oferece este mar en
cabritado un dia si e outro ta
mén, até que un o asume con 
esa naturalidade e personalida
de que el encarna converténdo
se o navegante nese anfíbio que 
non se deixa tragar facilmente. 

Ao chegar á praia, preto das 
costas irlandesas, non puiden 
deixar de recordar con certa 
melancolia a eses amigos e vi
ciños que, coma min, un bó dia 
chegaron até aí , por onde un 
navega e que nunca máis vol
taron, pois ese Gran Sol, dun
ha maneira inxusta e egoista, 
quedou só para si. Non valeron 
de nada as balsas, as benga
las, os chalecos, os flotado
res ... e os que os foron soco
rrer non poideron valerlles ou 
chegaron tarde. 

No médio desas reflexións non 
faltan os contos e as xestas de
s es lobos de 
mar que resis-
ti ron o brutal 
azoute e rece
be ron esa 
man solidária 
que os levou 
a porto a des
cansar, e re
poñerse para 
seguir esa 
marea próxi
ma que, como 
a vida misma, 
é un camiño 
de ida e volta 
pero tamén 
-ás veces
convértese 
nese camiño 
sen retorno . 

As mareas 
boas e malas 

A viaxe para un 
navegante 
extrovertido 
comaminnon 
deixadeser 
unha rica 
misturanza de 
curiosidades 
nun mar 
encabritado un 
día si e outro 
tamén. 

son impredecíbeis, e hoxe, 
dous anos e pico despois, nes
tes os meus aposentos, repo
ñome da última. Marea en terra 
firme, nunca imaxinábel, e só 

e m grand lucidez e dignidade 
e ua e pedind de culpa pelo 
fact , o Pr f. Vieira de Carvalho 
c nfe a ( iári e N tfci de 
26/7 /98) ue unica raza por
que nao V ta" im" é na querer 
aband nar o eu campo na gue, 
rra da direita contra es uerda em 
que se tran formou o referendo 
obre a Regionaliza~ao. 

1 O. Donde e conclui que a Re, 
gionaliza~ao nao é "urna treta, 
pim!" (como escrevinhou J. Cé, 
sardas Neves) ou urna revolta se
paratista do Porto, de Femando 
Gomes e Pinto da Costa (como 
escrevinharam todos os opinion, 
makers institucionais do costu, 
me!) ou urna velha obsessao dos 
Algarves "que até eram algo dis, 
tinto de Portugal" ou protestos de 
resmungoes que acham que o in, 
terior do País está despovoado e 
ao abandono ou apenas urna in, 
cómoda promessa eleitoralista de 
António Guterres e do Partido 
Socialista, que "já nao sabem co, 
mo descals;ar a bota" ou uma ba, 
talha mais ou menos folclórica 
entre Li hoa e Porto, a dua ca, 
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comparábel con esas que se 
dan o Gran Sol. 

A navegación era normal, até 
que un bó dia primaveral detec
tamos que unha peza do motor 
principal, que son eu mismo, fa
llaba lentamente, até deixarme 
a expensas da forte oleaxe que 
sobre a miña mente golpeaba a 
situación aparecida. 

Dinme de canta, e asumin, o ca
miño sen retorno, mirando des
de a lonxania do meu habitácu-
1 o, lembrándome de cando en 
vez das leituras do gran García 
Marquez ("100 anos de soeda
de", "Crónica dunha morte 
anunciada" ou "Relato dun náu
frago"). Recordo o encentro con 
Juanjo e Rosa no seu poste 
asistencial, as visitas dos ami
gos e a despedida de "Eusebio 

do Carballinés" no médio do 
meu próprio afundimento e a 
fonda preocupación dos máis 
próximos a min. 

A arribada a Compostela foi rá
pida e resignada. Pasados dia e 
medio, sei que esa peza do mo
tor acabábase irremediá
belmente, e que só un SOS so
lidario poderia repoñer a de
ficiencia e botar -de novo- o 
meu barco a andar. O SOS fl:ln
cionou e esa palabra que se 
chama Solidariedade conver
teuse nesa "Sombra" que me 
vai dar luz. Da reparación e 
posta en marcha encarganse os 
bós maquinistas da técnica e da 
ciencia: Baro, Quintela, Tomé, 
Brage, Bustamante, etc., etc ... 
que tan que dous anos e pico 
despois este barco que se afun
d ia navega grácias o entorno 

TESES CONTRA O ESTADO CENTRALISTA 
E A FAVOR DA REGIONALIZA\:ÁO 

DEMOCRÁTICA 

No anterior número de A Nosa Terra (846), e na páxina 16, por 
un problema na compaxinación, omitironse os últimos parágra
fos do traballo asinado por FERNANDO SANTOS NEVES. A conti
nuación reproducimos o texto que completa a citada colaboración. 

be~as naturais do Sul e do Norte 
do País ou mais urna manobra do 
Partido Comunista que quer as, 
senhoriaMe do Alentejo pondo 
em perigo a vocas;ao histórica de 
Portugal ou urna "corrida aos ta, 
chos" e urna queda na ingovema, 
bilidade (até porque, sentenciou 
o "profundo" pensamento políti, 
co de A. Cavaco Silva, o pluralis, 
mo das Regioes pesaria menos na 
Europa e respectivas negocia~oes 
dos fundos (sic) que o monolitis, 
mo autoritário do Estado Centra, 
lista) ou um qualquer movimento 
autonomista a A. J. Jardim, em 
que, a todo o instante, vale rudo 
e o eu contrário, mas sim: 

• Uma vclha ri.orma da Consti, 

tui\:ªº da República Portuguesa e 
dos programas dos maiores Parti, 
dos Políticos nacionais, a co, 
me~ar pelo PSD! 

• Um facto comum a todos os pa, 
fses europeus desenvolvidos, em 
que, mais urna vez e para nossa 
desgra\'.a, ficámos "orgulhosamen, 
te sós" (Salazar dixit, com toda a 
satisfas;ao), "provincianamente e 
subdesenvolvidamente sós" (dico 
ego, com toda a tristeza!). 

• O paradigma europeu da 
modemidade, que conjuga a de, 
mocracia política com o desen, 
volvimento económico e social e 
que, glosando a expressao de Sar, 
tre, constitui o "hori::onte inul, 
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máis próximo e a eses/esas so-
lidarios anónimos que deixaron 
o mellor de sí para que outros · 
coma min sigamos navegando 
neste mar duro, e á sua vez bo-
nito, que é vivir con certa digni-
dade. 

A eles/elas quero rendirlle a mi-
ña homenaxe neste conto-relato 
dunha viaxe afortunada de ida e 
volta ao Gran Sol.+ 

X. MONTENEGRO VILLANUEV A 
(MARIN) 

Laxe non mudou 
de nome 
Estase a da-lo caso de haber 
xente trabucada, confundida de 
todo, a causa dunhas aparien-
cias por demais enganosas. Xa 
que logo cómpre adiantar unha 
afirmación tallante: Laxe segue 
a te-lo seu nome de sempre. A 
vila de Laxe non se chama ago-
ra Portozás, como algúns che-
.garon a crer ultimamente. Non; 
ninguén lle vai 
roubar a Laxe 
a denomina-
ción de seu. 

O que lle rou- · 
barían de boa 
gana é a súa 
praia, que non 
hai outra co
ma ela. Ver
dadeiramente, 
a estampa ri
caz da beira
mar urbaniza
da, así como 
do areal sil
vestre da 
praia de Laxe, 
non pode ser 
mellorada por 
outra ningun
ha das moitas 
que inzan o li-
toral galego. 
Por exemplo 

Talmentedá 
a impresión 
de que a lingua 
galega 
soamente 
é apta para falar 
enxolda. 
Quevalemoi 
ben para 
trata-los temas 
cómicos, 
pero non para as 
cousas serias. 

na Coruña, o naso fermoso arco 
praieiro Riazor-Orzán fica así 
como cativo na comparanza co 
areal de Laxe. Porque esta si 

trapassado do nosso tempo" (in, 
felizmente, como já verificou P. 
T eilhard de Chardin no seu "fe, 
nómeno Humano", "urna grande 
parte dos nossos contemporáneos 
ainda nao sao modernos"). 

11. Á semelhan\'.a do fantasma do 
comunismo no século passado por 
toda a Europa, um outro fantasma 
está a obsessionar a intellighenzia da 
nossa prar;a: o fantasma da Regio, 
nalizac;ao e contra ela já foram de, 
bitadas quase todas as asneiras ima, 
gináveis; o que interessa, agora, · é 
transformar Portugal, abandonan, 
do, definitivamente, as provincia, 
nas manias messianicas de "únicos" 
e "sós" contra tudo e contra todos 
e colocando,nos ao ritmo da 
modemidade que· dá pelo nome de 
"Democratizar;ao", "Desenvolvi, 
mento" e "Regionaliza\'.ao". 

Portugueses de todas as Regioes, 
incluindo os Lisboetas, uni,Vos 
e regionalizai! • 

FERNANDO SANTOS NEVES, criador da !". 
Licenciatura portugu.esa em Ciencia 

Política e Reitor da ULHT, Universidade 
Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 
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automóbeis 
abonan os 
suplementos de 
motor e as 
marcas de 
bebidas os 
deportes. A 
tendéncia á 
información 
comprada é un 
sino do 
xornalismo do 
século XXI, pero 
os periódicos 
poderian manter 
o prestíxio das 
centenárias 
familias 
fundadoras a 
base de avisar 
ao pé as notícias 
que corren por 
conta da casa. 

"Luis Rial, 
popular locutor 
da Radio Galega 
e próspero 
empresário de 
hostelería", reza 
·un pé de foto de 

1 El Correo 
Gallego no que 
o funcionário trae 
de ganchete a 
duas mozas. 
Para evitar a 
esquizofrénia do 
pluri-emprego, 
Rial ten asignada 
a sección de 
gastronomia 
dentro da 
emisora pública. 

O que fixo 
Fátima Sadiki ao 
cruzar o mar de 
Albarán nunha 
chalana vella, 
embarazada de 
oito meses, con 
enorme e 
comprobadísimo 

( "' 
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non foi fuxir da 
1 fame senon 
1 Conquistar o 
: soño. Asi 
1 comenta a TV as 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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imaxes de 
Fátima coa sua 
tilla recén parida 
no colo. A 
Federación 
Española do 
Remo pagou o 
berce. 

O raro nas festas 
de San Froilán é 
escoitar outra 
língua que non 
sexa o galega. A 
subasta dos 

: ·pastos, coa que 
1 se subvenciona a 
: festa, faise en 
1 español, por 
1 decreto do 
1 
1 concelleiro de 

Cultura de Lugo. 

"Ainda que era 
xaponés, facia 
unhas películas 
que entendiamos 
todos". Asi 
explica un 
destacado 
crítico de cine 

1 madrileño quen 
1 fara Akira 
: Kurosawa. • 
1 
1 
1 
1 
1 

que é praia natural e cumprida: 
largacía, vasta, gamalleira por 
unha banda e despexada por 
outra, ofrecendo decote a rega-
lía abondosa dunha area branca 
e fina que, con acolledora solici-
tude, mesmo está a chamar po-
los nosos corpos na oferta xe-
nerosa dun acougante lecer. 

Anque a tentación é grande, te-
ñen sorte os laxenses de que a 
súa praia non se poida roubar, 
pois doutro xeito cando hai que 
llela terían quitado, cambiada 
para outro sitio mediante arga-
llos legais ou dos outros. Pero 
desde lago que o nome de Laxe 
non lle foi cambiado nin houbo 
intento de traca ningún, coidadi-
ño. O que pasa é que en certos 
días a vila ten tódalas trazas de 
chamarse Portozás, e de aí ben 
se comprende que haxa quen 
se confunda. 

Cadroume de estar alí un día 
calquera pola semana, e atopei 
a praza do centro da vila moi 
cambiada, coa nova Casa do 
Concello lucindo un vistoso es-
cudo no que campaba tachen-
doso ese nome de nova fas-

quía, Portozás. E asemade no 
rueiro, que estaba moi anima-
do, sentíase tamén nomear a 
Portozás, provocando todo isa 
a estrañeza duns homes que 
estaban onda min expresando 
o seu pasmo. 

-¿E logo eses cambios? 

-¿E logo ese nome? 

-¿E logo esa xente? 

Como eu xa estaba ó tanto ex-
pliquéille-lo que había: estase a 
gravar en Laxe para a Televi-
sión de Galicia unha serie de 
episodios titulada "Mareas vi-
vas"; na ficción dramática, de te-
ma mariñeiro, a vila pasa a cha-
marse Portozás, polo que se 
procura que así apareza en tó-
dolos seus aspectos; os que an-
dan a bulir dun lado ó outro da 
praza escenificando diversas 
escenas son xente de teatro , 
persoas ben coñecidas por se 
teren visto arreo na tele galega, 
que están actuando agora baixo 
a batuta do polivalente Antón 
Reixa, impulsor e guieiro desta 
serie tan prometedora. 

Anque os informei polo miúdo Talmente dá a impresión de que 
non creron moito no que lles di- a lingua galega soamente é ap-
xen. Non podían crer que aque- ta para falar en xolda. Que vale 
la fose xente da tele galega, moi ben para trata-los temas có-
porque alí os actores andaban micos, pero non para as causas 
talando entre eles en castelán. serias . Esa é a impresión que 
A observación tocoume no vivo recibe o teleespectador, como 
e fiquei aquelado sen saber para reforzar aínda máis unha 
que explicación darlles, porque tendencia inhibitoria arraigada 
a min ese feito tamén me cho- de vello no sentir apouvigado da 
caba . Chocábame ver que a nosa xente. 
xente que un ve na tele falando 
galega ande despois, despois e Hai anos, trala morte dun meu 
antes de estar diante das cá- parente, viñéronme co encargo 
maras, a falar doutra maneira. de redacta-la oportuna esquela. 
Velaí unha circunstancia non Como entón xa se permitía pu-
pouco desconcertante, amais blicalas en galega, propuxen fa-
do que pode ter de esquizofré- cela así, no idioma que a persoa 
nica, e que ata ás veces se no- falecida tiña usado sempre con 
ta na mesma pantalla cando toda a súa familia. Mais a miña 
queda por descoido algún mi- proposta foi rexeitada con desa-
crófono aberto. grado, con verdadeiro noxo: 

Moito é de lamentar, por exem- -¡Home , isto é un ha cousa 
plo, ese anuncio dunha marca seria" 
de leite que fai en castelán o ac-
tor Morris na TVG. Tras de velo E razón non lle faltaba a quen 
nalgún episodio de "Pratos com- tal dixo, meu pobre, porque a 
binados" expresándose gracia- marte é de certo unha cous a 
samente na súa fala enxebre, moi seria.+ 
resulta magoante que logo apa-
reza moi serio anunciando en MANOEL R IVEIRO LOUREIRO 
castelán unha marca de leite. (A CORUÑA) 

Sabe&ña.e o xigante. 
O casamenta.lla puJga 
e o piollo. 
CooaJoN CoNTos PoPwm 

A 
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A NOSA TERRA 

Filmax decidiu e.xDr, par canta pr6pño, O pico das viuvos dobrada ao galego en 1994. Na foto, Natasha Ricardson, Jomt Plowright e Mia Fanow protagonistas da fita. 

A TVG promete duas fitas en galego ao ano 
para saldar a débeda coa pantalla grande 
Un convénio con Filmax empezaria a dar resposta ás demandas sociais 
de dobraXe ~ galega impulsadas pola Mocidade da Mesa 

:rC' 

·,> 

* PAULA BERGANTIÑOS 

O 18 de Setembro e tréase en 
Santiago Un amor por deseo· 
brir, o primeiro filme interna
cional dobrado ao galego con 
apoio in titucional. De p i da 
campaña en favor da dobraxe 
de filme ao idioma próprio 
que durante o pa ado ano im· 
pulsou a Mocidade da Mesa, a 
TVG a distribuidora Filmax 
veñen de facer público o anún· 
cio do convénio que, de poi 
de máis de 15 ano da aproba
ción da Leí de Normalización 
Lingüística, empeza a atenderá 
pre éncia do galega no cinema. 

A Mocidade da Me a pola Norma
lización Lingúística exixia na ua 
campaña que a Xunta cumpri e 
c a Leí de Normalización Lingüís· 
cica no apartad refer nte á exi
bición e distribución de filme 
na língua própria. Esta demanda 
pode empezar a ter os seus resul
tados a partir do dia 18 coa es
trea na sala comercial Area Cen
tral de Santiago da película do
brada ao galego Un amor por des
cobrir producida e interpretada 
polo irlandés Pierce Brosnan, o 
popular James Bond, axente 007. 

Trátase do primeiro froito dun 
acordo para a difusión do galego 
nas salas do cinema comercial e 
nos circuitos de vídeo de Galiza, 
que, segundo fixo público a pró-

1 pria CRTVG asinarán nos próxi
mos días o director xeral da com
pañia, Francisco Campos e o pre
sidente da distribuidora Filmax, o 
galego Xúlio Femández. O acor· 
do recolle o compromiso de Fil
max -distribuidora que en 1994 

decidiu exibir por coma propria o 
filme O pico das Viuvas- de estre· 
ar duas películas internacionais 
dobradas ao galego en cada un 
dos ano 1998, 1999 e 2000. Lo. 
go de Un amor por descobrir o se· 
gundo título que e aponta para 
distribuir en galego é Padriños de 
boda con Dean Cain e Sean Pa
trick n papei principais. 

Nembargantes desde a Mocidade 
da Mesa lémbra e que o proxec, 
to que p deria ter e feíto de de 

me mo momento no que se 
criou a TVG. "Con esta iniciati· 
va clase reposta ás máis de 9 .000 
instáncias individuais e ás 16 or
ganización xuveni que deman
daron dentro da nasa campaña o 
cumprimento do artigo 20 da Lei 
de Normalización Lingüística que 
asinala como obriga da Xunta 
fomentar a dobraxe, a subtitula
ción e a exibición de cinema en 
lfngua galega -sinalan- A Lei de 
Normalización Lingüística foi pro
mulgada en 1983 e é nestes dias, 
máis de 15 anos despois, cando 
se comeza a cumprir con este ar
tigo grácias á presión cidadán 
fronte a desídia da Xunta". 

O acordo entre Filmax e a 
CRTVG inclue tamén o com
promiso da distribuidora de "edi
tar ao galego 24 películas en ví
deo de cine infantil e familiar 
-oito cada ano- para o seu lanza
mento ao mercado através de to· 
da a rede galega de cine clubes''. 
Asimesmo Filmax, logo de criar 
unha empresa con domicílio so
cial no país, producirá un míni
mo de seis películas en tres anos 
nas que traballarán actores e téc, 
nicos galegos. Segundo se recolle 

tamén no acorde a distribuidora 
cinematográfica incrementará de 
xeito notábel a contratación da 
dobraxe nas empresas galegas es
pecializadas e tamén a estrea en 
salas comerciais de Madrid, Bar
celona, Yaléncia, Sevilla e Eus
kadi de filmes feitos por realiza
dores galego con poucos méios 
para a sua distribución. 

Non abonda 

"Este acorde con Filmax é positi· 
vo pero non colma en absoluto 
as nosas reivindicacións", co· 
menta Carlos Callón responsá
bel nacional da Mocidade da Me
sa. A cifra de dous filmes ao ano 
é exígua e esta organización 
aponta que se deberan extender 
este tipo de convénios a máis 
distribuidores. "Na Mocidade da 
Mesa conseguimos que Buenavis
ta a distribuidora de Disney se 
manifestara interesada en dobrar 
ao galego os seus. filmes sen que 
nunca, nen a Xunta nen a 
TVG, se· teñan dirixido a ela". 

Até o momento non existen ga· 
rantias de que estes filmes sexan 
distribuidos só en galego, en boa 
parte das e id ad es e en horários 
non marxinais. É por iso que a 
Mocidade da Mesa exixe que os 
pouco filmes "tocados por este 
acorde" sexan estreados e distri· 
buidos só no idioma próprio e que 
a Xunta se comprometa para con, 
seguir a sua exibición en todas as 
salas. "Combateremos aquelas 
iniciativas que procuren conver
ter o galego na língua de obxec· 
tores de consciéncia, sexa criando 
o Dia do Cinema Galega ou sexa 
exibindo os filmes nunha infame 

diglósia que deixase ao galego pa
ra os piores horários e salas", en, 
gade esta organización que tamén 
sinala que o acorde non ven máis 
que a constatar que na cuestión 
lingüística o govemo autonómico 
anda a remolque da cidadania. 

A experiéncia de Filmax co gale
go non é nova. En 1994 exibia 
pola sua conta, sen nengun apoio 
institucional, o filme O Pico das 
Viuvas. T rátase dun dos grupos 
independentes máis poderosos 
no sector da distribución. Duran
te as décadas dos 60 e dos 70 Fil
max era a distribuidora máis 
potente no Estado. Logo dunha 
grave crise un grupo de empresá
rlos liderados polo galego asenta· 
do en Barceloná, Xúlio Fernán
dez, merca a marca corporativa· e 
volve situala á cabeza do sector. 
Nos dous últimos anos a distri
buidora entrou con máis forza no 
terreo cinematográfico do mate· 
rial independente norteamerica
no e europeu. Está estabelecendo 
convénios con outras empresas 
estatais máis pequenas para dis
tribuir os seus filmes en vídeo. 
Ademais de introducirse na pan· 
talla grande e no vídeo de venda 
e aluguer, en televisión tamén 
ten os direitos comercial de ma· 
terial clásico norteamericano. 

Recentemente inauguraron en 
Catalunya unhas novas instala
cións de máis de 5.000 metros 
cuadrados adicados a todo tipo 
de actividade audiovisual. Entre 
o seus proxectos está o de intro
ducirse na produción de filmes e -
non desbotan a posibilidade de 
traballar sobre algun guión con 
tema galego. • 

/ criase 
no Bierzo 

~ XAN CARBALLA 

&radre Satmiento naceu en Vi
lafranca do Bierzo, ainda que se 
consideraba pontevedrés e a todos 
os efectos galego de nación. No seu 
lugar de nacemento mercouse, nun 
convénio no que interviu a Xunta 
de Galicia, aquela sua casa natal, 
pendente de facerse un museu. Pero 
os grupos que pulan por manter a 
cultura comun con Galiza, e por 
suposto a Língua, apenas receben 
alento das institucións do noso país. 

~i un ano, a proposta do na
cionalismo galego nas Cortes do 
Estado, logrouse un acorde unánime 
para interesar que o galego fose en· 
sinado nas escolas do Bierzo. A difi
culdade de realizar un acorde destas 
características, sen ferir a hipersen
sibilidade interesada con que se tra
tan estas cuestións, foi caneada po
los deputados do BNG en Madrid, 
que poñian en ridículo aos repre· 
sentantes eleitos por Galiza que du
rante anos encoleran os ombreiros. 

A notícia de que se. ia implan
tar con cargo aos orzamentos da co· 
munidade de Castela-León as clases 
de galego foi ben recibid~ por todo 
o mundo. De feíto hai moitos mes
tres que van desde o Barco de Val
deorras a dar aulas ás escolas de 
fronteira. 

Zaquela primavera do 1997 xa 
se advertía que da aprobación á 
efectivización había un camiño a 
percorrer, o certo é que a posterga· 
ción da decisión até o curso 
1998/99 non alimentaba o optimis
mo. O PP acaba de poñer un freo a 
~quela ilusión, xustificando que a 
implantación non se faria efectiva 
aínda porque as transferéncias de 
educación non están realizadas. Sen 
embargo en Castela-León alguén se 
ocupa da administración educativa. 
O Ministério escurre o bulto e prefi· 
re que se estabelezan convénios da 
Xunta e co Instituto de Estudos 
Bercianos, para que o trasacordo 
non sexa completo. 

&. 40.000 galego falantes de Bal
boa, Barxas, Carucedo, Corullón, 
Oéncia, Ponte de Domingo Flórez, 
Sobrado, T rabadelo, Vega de Val
carce e Yilafranca, terá que seguir 
agardando por unha meirande aten, 
ción para a sua língua própria. A 
mesma que se ten neutras zonas de 
fronteira, nas que o galego é o idio
ma de seu e nas que a división ad
ministrativa impide unha actuación 
a prol da normalización, sobretodo 
se a vontade política brilla pola sua 
'\1séncia. 

&rp usa a técnica de camiñar 
para atrás con grande mestria, e a 
sintonía a tres bandas de governos 
en Madrid, Valladolid e Composte· 
la dá como resultado este mareo 
constante que poria rubio ao mes
mísimo Padre Sarmiento.+ 

_ .. 



... 1 

l 

~ 

~ ' ' 

2 2 1 O DE SETEMBRO DE 1998 • N2 847 G~~ 

•Festa da 
solidariedade na 
Costa da Marte 
O Comité de Solidariedade da 
Costa da Marte ten xa prepara
da a que vai ser a terceira festa 
solidária, que se celebra o vin
deiro 19 de Setembro na praia 
de Quenxe de Corcubión. As 
actuacións programadas son a 
de Lelia-Doura, Serra-Lle Aí! ! ! e 
os afrocubanos de Sergio Sala
barria e o Grupo Ocasión. Ade
mais a festa inclue un recital de 
poesia a cargo do Batallón Lite
rário da Costa da Marte. A or
ganización anúncia a 
instalación dunha renda solida- · 
'ria e prezos populares na comi
da e na bebida.• 

•Cinemae 
banda deseñada 
en Ourense 
O Cineclube Padre Feixoo abre a 
sua programación da man das 
Xom adas de Banda Deseñada 
que van ter lugar en Ourense 
durante o mes de Outubro. O ci
clo programado oferece os dias 
6, 7 e 8 de Outubro, fitas 
relacionadas dalgun xeito coco
mic. As aventuras orixinais de 
Superman incluen os 
curtametraxes feitas por Max e 
Dave Fleischer entre 1941 e 
1943, Comiqueiros no cinema é 
unha seleción de criacións que 
chegan ao sétimo arte con Fer
nando de Felipe, Hemán Migo
ya, Bill Plympton ademais do 
duo formado por Jean Pierre 
Jeunet e Marc Caro, os criadores 
da película Delicatessen, e Ant
hony Hickox do que se proxecta 
o seu traballo baseado no clásico 
As aventuras do príncipe Valiente . 

O cineclube recupera a sua pro
gramación normal na terceira 
semana de Outubro, coa proxec
cións de O doce parvir, do cana
diano Atom Egoyan, Nubes pa
saxeiras, do finés Aki Kaurisma
ki, e Sidney, a primeira película 
de Paul. T Anderson, director 
de Boogie Nights. + 

.•.•.••.•.•..•..•..••••••••••••.•.••••••.•...••.•••..............•••.••.......•....... ...•.••••..••.• 

• Política Lingüística rebaixa 
a 50 mil pesetas a aportación ao prémio Blanco Torres 

Pésie a eleición do xomalista 
Roberto Blanco Torres como 
a figura a homenaxear no 
vindeiro Dia das Letras 
Galegas, a Direción Xeral de 
Política Lingüíst ica rebaixou 
de 75.000 a 50.000 pesetas a 

• Apresentan 
o IV Simpósio 
Pondaliano 
en Ponteceso 
Durante todos os Xoves de Outu
bro máis o Sábado 31 do mesmo 
mes celébrase no Cauto de Ponte
ceso o N Simposio Pondaliano, or
ganizado a asociación cultural 
Monte Branca. Polo centro 
comarcal Bergantiños, a casa dos 
viciños do Cauto e a biblioteca de 
Cabana de Bergantiños pasarán 
especialistas na figura de Eduardo 
Pondal: Manuel Ferreiro, Francis
co Rodríguez, Manuel Forcadela e 
Felipe Senén. O cantante Xurxo 
Souto centra a sua intervención 
nunha viaxe pala Costa da Marte 
e Antonio Garcia T eixeiro ama
sará como traballar na aula coa 
poesia de Pondal. Paralelamente, 
haberá exposicións e viaxes sobre 
o próprio Pondal, a comarca de 
Bergantiños e os escritores da 
Costa Marte. A matúcula é gra
tuíta pero hai só cuarenta prazas. 
A inscrición remata o 28 de 
Setembro e poden realizarse nos 
teléfonos 981 721 990 e 981 714 
352.• 

•Marre 
o xomalista e 
escritor Xosé 
DíazXácome 
Xosé Diaz Xácome foi soterrado 
o Luns 7 de Setembro en 

aportación que facia para o 
prémio que leva o seu nome. 
O Blanco Torres é un 
concurso literário-xuvenil 
que anualmente convoca a 
asociación O Meigallo, de 
Cuntis, responsábel en boa 

Mondoñedo, onde nacera hai 88 
anos, Traballou en Faro de Vigo 
e dirixiu durante trinta anos La 
Voz de Asturias. Na sua vertente 

parte do recoñecemento á 
figura do xornalista paseado . 
Política Lingüistica recortou 
a sua aportación despois de 
que a Academia Galega· 
anunciara a homenaxe en 
1999.• 

literária é o autor de Primeiras 
cantigas de amar, escrito en 1936, 
Frol de cantigas, Rechouchío e 
Muíño fidel, entre outras obras.• 

• Gravan a mediometraxe 
A última patrulla 
A produtora Placer Produccións é a responsábel da gravación da me
diometraxe The Last Patrol, unha revisión chea de humor do cine bé
lico. Dirixida por Cora Peña, quen recibira un G oya polo seu traballo 
de fotografia na curtametraxe de animación Caracol , col, col, a pelí
cula narra unha batalla atemporal que quer "destrozar" o cinema bé
lico estadounidense e na que a música ten un papel predominante. • 

N atureza e rock no Freixo de Vigo 

ANOSA TERRA 

•Aberta 
a convocatória 
do Festival de 
Cineina do Meio 
Ambiente 
en Barcelona 
Do 4 ao 8 de Novembro 
celébrase a quinta edición do 
Fes ti val de Cinema e Medio 
Ambiente de Gavá, en 
Barcelona, para o cal xa está 
aberta a convocatoria de 
recepción de fitas. Algunhas das 
longametraxes que participan 
son A voz do caraz6n, 
venezolana-fran cesa, a 
estadouniden e Habitat , a 
coreana Wind Echoing in my 
being e a espafiola ¡Hola , 
desconocido!, do e pafi 1 Javier 
Rebollo. • 

•Xomadas 
pedagóxicas 
en Ourense cun 
ciclo de História 
O In tituto Galega de Socio
Pedagox ia ven de organizar do 7 
ao 12 de Setembro as XIll 
Xomadas Pedagóxicas Galegas na 
Escala de Profesorado de 
Ourense. As xornadas contaron 
con eminários de literatura, 
bioloxia, ecoloxia e 
psicomotricidade. 
Paralelamente de envol ouse o 
VII Ciclo da Hi tória de Gal iza, 
que contou con especiali tas 
como Xo é Nogueira, en cine, 
Miguel Cabo, no m vemento 
agrarista, e Dionisia Pereira en 
pren a obre ira. Para o Xove 1 O 
está preví ta a participación de 
Camilo Nogueira nunha 
conferéncia obre a unidad de 
Galiza até Rei Católico e 
Venres 11, Maria Pilar Alén 
Francisc Car allo centrarán as 
uas intervención · na hi tória 

da música galega e na Galiza 
despois dos lrmandiñ , 
respeitivamente. • 

O· festival, que reune a pequenos gtupos, convocou a milleiros de asistentes nas últimas edicións 

. Os Nenas da Revolta, que veñen de editar o primeiro d isco, actuon no Freixo. 

Os rapaces da Peña Freixo funcio
nan como unha comisión de fes
tas patronais e cada ano, desde 
hai uns poucos, organizan un fes
tival para os grupos de rock que 
non gozan de promoción comer
cial. E o Freixo Rock e nel traba
llan rapaces con idades entre o 
ano e os trinta anos durante os 
meses previos para poder finan 
cialo. Sexa no Entroido sexa en 
San Xoan, os do Freixo peden a 
colaboración dos viciños da pa
rroquias viguesas Valadares e Ma
tamá e das rendas e pubs da pro
víncia para levar a cabo o festi
val, os dias 11 ,12 e 13 de Setem
bro, que conxuga tendéncias co
mo o punk, rok e ska sen contar 
con negun apoio institucional. Os 
cabezas do cartaz son bascas, Vó
mico, e cataláns, Dr. Calypso, e o 

Freixo remata cun festival de folk. 

"O principal obxectivo <leste fes
tival é a de dar a oportunidade 
aos grupos minoritáriois ou de re
cen te criación de tocar <liante 
dun público numeroso e nun es
cenário cuns equipos de luz e son 
decentes", din desde a organiza
ción. En edicións anteriores, 
conseguiron atraer a milleiros de 
mozos e mozas con grupos como 
Reincidentes, Boikot ou M .C.D. 
Desta vez, o atractivo do primeiro 
dia está centrado en Vómito, o 
grupo de Bilbo, antes do cal ac
tuarán grupos de rock da comar
ca: KG Ben, Schizaphrenia, Podri
dos, Knock Out, Nenos da Revolta, 

. O pequeno Baltimore e A Gran 
Ramera. O segundo dia do Freixo 
coma con Dr. Calypso, de Barce-

lona, acompañados no cartaz con 
Oxtiax ke te pariu, No hay manera, 
Cachequito , B.C. Rocks, Keltoi!, 
Zancadilla, de Bizkaia, e Na 'haliel. 
Fin des festa o Domingo 13 a par
tir das doce da no ite cos grupos 
folk Contrada.n~a e Os Cipriáns. 

Os rapaces do Freixo comezaron 
montar o festival "a raiz de ver 
como o concello ou os organis
mos culturais non prestaban nen
gun apoio aos grupos pequenos, 
senón que tan só se adican a traer 
grupos extranxeiros , cobrando 
unhas entrada que non es tán ao 
alcance de todos". No Freixo, pa
ra entrar hai que pagar cincocen
tas pesetas en rifas e a organiza
ción destaca o espazo natural no 
que se desenvolve o festival como 
un aliciente máis. + 
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ANOSA TERRA 

Fálame 
(de) ti 

Título: En voz baixa. 

Autor: Antonio García Teixeiro. 

Editorial: Xerais. 

Cando os nasos afectos, ou as 
convencións sociais, nos~din 
que temas que mercar un aga
sallo, entón as neuronas aca
dan tan vertixinosas velocida
des que se nos fai un nó na gor
xa. Eis, pois, que ningún edu
cador dp be angustiarse se non 
acha uf ha leitura do agrado 
dos 30 40 alumnos da aula. A 
idade, experiéncia e a fo rma
ción son unha axuda, pero non 
garanten éxito seguro. E hai 
que contar, ademais, con outro 
factor: a literatura infantil-xu
venil e crébena o adultos e os 
adulto , por moi mozo que exa 
o no o e pírito, empre ternos 
unha, máis ou menos, deforma
da imaxe do horizonte de ex
pectativa de te leitorado. Por 
exemplo, podemos ver e dedu
cir que un determinado alum
nado parece go tar da novela 
de aventuras; pero o mozos de 
hoxe non teñen o me mo con
cepto que tiñamos-ternos nó 
do que é a aventura. Curio a
mente o eido do eu, o lirismo 
da aprendizaxe que supón a 
descuberra da vida social, como 
partícipe e non só expectador 
pasivo, debera ser dos de me
nor porcentaxe de erro. 

A novela da que agora irnos fa
lar (En vot baixa, de Antonio 
García Teijeiro) in ére e preci-
amente ne e mundo, o mundo 

dun e tudante de deza ei ano 
ue vive a dese peranza dun 

mundo que se derruba (o ma-

Antonio García Teixeiro. 

trimónio dos país) e · acrecen:ta 
o seu sentimento de incomuni
cación. O feito d~ que escreba 
poesía ten aí unha lóxica xusti
ficación que, sen embargo, non 
está moi explicitada no texto. 
Outro tanto acontece co seu 
afán leitor: Saint-Exupéry, 
Celso Emilio Ferreiro, Bécquer, 
Stevenson, Salgari, Scott 
O'Donnel, Edgar Allan Poe ou 
O car Wilde son dos seus inter
locutores preferidos . . Asi é que 
o discurso aparece salferido de 
textos poéticos ou narrativos 

que serian alleos completamen
te se non fose porque dan can
ta das necesidades de comuni
cación de Roberto Veiga. Das 
dúas partes nas que se estruÍ:ura 
o deseño editori:al, a segunda 
asenta en boa parte en Pink 
Floyd e The wall (O muro), un 
muro que aparece e reaparece 
calculadamente, de improviso 
e sen anúncio. E na música 
atopa o protagonista outra vía 
de escape. Jim Morrison, Bryan 
Adams, 'Bob Dylan, Howlin 
Wolf, Oasis, Blur, ZZ Top, Taj 

CRÓNICA 

Mahal, BB King ... son algúrls . 
dos que axudan, consolan, ani
man, melanconizan, explican, 
comprenden, resumen, vocean 
o que Roberto Veiga sente ... 
pénsese que a primeira parte se 
abre con dúas yitas de Bob Dy
lan ás que res~onde o protago
nista con ou~fas duas suas. Pe
ro, ademais da importáncia 
fundamental da música e a li
teratura, Ro-
berto V eiga, 
o . protago
nista ten ou
tros interlo
c'utores. Un 
deles é o ci
nema. O car
teiro sempre 
chama dúas 
veces insére
se nese re
cuncho sen
timental que 
núnca es
ql¡lencemos: 
os primeiros 
achegamen
tos ao sexo. 
A nómina, 
agora, non é 
tan extensa 
~ céntrase en 

O único 
que cómpre 
é que sexa 
ben acollida 
polo 
leitotado, 
como 
un sinal de 
identidade, 
un referente, 
uµ 
interlocutor 
ameno 

Bogart, Jack Nicholson, Lana 
Turner e Jhon Garfield ao 
mundo da televisión adscribi
mos a Magic Jhonson e Micha
el J ordan, a inda que proveñan 

, do bafoncesto. Outro interlo
cutor é un cadro, un cadro que 
obsesionaba a seu pai e exerce
rá tamén poderoso influxo nel, 
lago falaremos cliso. 

A primeira parte é un examen 
do que foi a vida recente do 
protagonista, contada por el en 
voz baixa, como faceinos cos 
segredos e os tabus. Sen em
bargo, a segunda parte xa co-

(Pasa á páxina seguinte) 

Unha intensa visión cla China ele hoxe á luz áa China áe sempre 

Case unha década despois da caída do muro de Berlín, formalmente unha quinta 
parte da humanidade segue gobernada por un Partido Comunista con máis 
de sesenta millóns de membros. A partir desta rotundidade, Xulio Ríos ofrécenos 
un fidedigno retrato das múltiples contradiccións que habitan no chamado 
"socialismo de peculiaridades chinesas". 

NA MESMA COLECCIÓN 

X ERAIS 
'A CHINA POR DENTRO .~~ 

·~~ 
DOSINDA ARESES 

PROSAS COMPLETAS 

TERRITORIO OCUPADO 
Fran Alonso 

Fotografías: Manuel G. Vicente 
Xulio Ríos 
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canta de libros 

A ¡última pqesia 
de Cesáreo Sánchez 
Aparece en Espiral Maior o último po
emário de Cesáreo Sánchez, Evadne, 
construido a base de amor e desasüsego 
se tratase e no que se estabelece unha 
conversa coser amad0. "Amor/a 
golpes de 
siléncio/ sempre/ 
e sempre e nun- ' 
ca./Dia tras . 
dia/ergues di~te 
miña o dia, esta 
tarde/o teu ser ver
dadeiro/o que eu 
amr;i/na miña soa 
soidade''. Luz Pozo 
é a autora do limiar 
da obra, que consi-
dera "unha longa 

/ 

misiva de sesenta poe-
mas, que son un só poema de amor".• 

A desaparición 
das cores 

. ( 
Sara vai limpar o sofá, da casa· do seu 
xef~, prepara o pulverizador e, tras 
uns instantes, eri vez de a·topar o si
llón limpo, atópao 'branco. As cores 
:desapareceron; unhas vanse a vivir 
~on amigas, outras perseguen moscas . 
·e as demais espállanse 

· por ai adiante. 
Dos intentos de 
Sara por resolver 
a situación e dos 
avatare~ que v.an 
correr as cores po
lo rriundo adiante 
trata A aventura 
das cores, de Con
cha Blanco, publi
cado na coleción 
Merlin de Xerais 
con ilustracións de En- , 
jamio. A autora é tamén mestra no 
primeiro ciclo da Eso.• 

Achegamen~o a 
Manuel Abelenda 
Publica a Fundación Barrié de la Ma
za, con motiv9 da exposición aritoló
xica que levou a cabo esi:e verán co-

. misariada.por Adolfo de .Abel Vilela, 
o catálogo Manuel Abelenda, que 
ademais de amosar a . . 
obra <leste pin
tor, nacido en 
18891 achéganos 
a aspectos bio
gr;jficos e artísti
cos. A sua forma
ción académica, o 
gosto polo debuxo 
e a paixón pola 
natureza alonxan a 
Abelenda das van
gardas que se im-
pulsaron no primei- . 

· ro tercio do século ainda que que es- . 
tivo yencellado pala amizade con al
guns ·dos seus protagonistas. Este 
granee paisaxista do país marre en 
1957.• 

Cantos de tradición 
celta 
·Contos e lendas dos países celtas, 
publicado por T o:Xosoutos, é unha 
compilación do profesor de Filosofia 
Jean Markale, qqen vive en Bretaña e 
leva anos adicado ás éivilizacións tra
dicionais. Recol~e neste volume leu
das de Escocia, Cor
nualles, País de 
Gales, Irlanda, 
Valonia, Bretaña 
e Galiza, de onde 
saen cantos como 
a da santa compa
ña, o da meiga e o 
pescador, o que tra - , 
ta da dona orgullosa 
da sua beleza ou do ' 
do defunto dos den
tes grandes.• 

.., 
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(Ven da páxina anterior) 

meza cun narrador en terceira 
persóa que logo alternará coa 
primeira persoa da primeira 
parte. Lembremos que esta se
gunda parte, é o lugar de O 
Muro, e é tamén o lugar· do ca
dro. Un desacougante cadro, 
un retrato dun home frustrado, 
espello para permanente recor
dación da frustración do pai 
(xornalista, pero tamén con al
to grao de incomunicación) e 
mais de si mesmo. Fundamen
tal é que as cousas semellen ir 
mellor, ou empezar a ser com
prendidas · cando ambos escre
ben sendos relatos, é un sinal 
de ruptura. 

Isto é a novela. Pódeselle dicer 
novela de formación -na litera
tura infantil-xuvenil poucas hai 
que non teñan algo · cliso- se é 
que tal etiqueta serve para algo 
máis do que significa, pénsese 
que, cando non hai formación, 
as personaxes fican monicre
ques, gáñase en artificiosidade 

\ o que se perde en tensión na-
1 rrati va. Nen sequer habemos 
falar cousa máis da literarieda
de. Non vemos pretensión nun 
discurso que só parece querer 
ser, e é, ameno e de fácil leitura 
xa que nen o recurso á varieda-

1 de de soportes textuais, a ten
déncia á análise ou xogo de na
rradores impeden unha cómoda 
decodificación. Nen sequer po
de falarse de didactismo. Para 
qué? O único que cómpre é que 
sexa ben acollida polo leitora
do, como un sinal de indentida
de, un referente, un interlocu
tor ameno. Se asi é, haberá un 
sorriso de compracéncia plena 
nos lábios do autor.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

Ador 
do amor no 
canto sempre 
delicado 

Título: Evadne. 

Autor: Cesáreo Sánchez Iglesias. 

Editorial: Espiral Maior. 

Cesáreo Sánchez Iglesias, autor 
xa dunha amplisíma obra líri
ca, recentemente recollida 
nunha antoloxia persoal (A es
crita do siléncio, Colección Es
quío de Poesía, 1997), entréga
nos agora un poemário de amor 
escrito desde o desasosego, des
de o record o ainda vivo do 
amor. Ese é o leit motiv do li
bro: a dor de amar, a vivéncia 
de amar sen amada, a ilusión 
de amar para que o amor exis
ta, a necesidade desmedida de 
recuperar o ser amado. É este 
un delicadísimo canto expresa
do por un poeta da amada pre

. so, posuído e ferido de amor. 

Nun dos primeiros poemas de 
Evadne, Cesáreo acláranos a 
orixe desta sua poesía: "escrebo 
poemas para ti de amor / cando 
me doio de te amar". E aquí e 

Cesáreo Sánchez Iglesias. 

acolá, ao lon~ da obra, vainas 
indicando a finahdade dos ver
sos: "Escrebo como amo. / Para 
encontrar-te / para encontrar en 
min / a que eu amaba" , "nos teus 
versos regreso / derrotado polo re
cordo do amor / a unha vida divi
na", "Só na ilusión de te amar o 
amor existe" , "Para te viver bus
co na memória , / escrebo unha 
canción , / o poe~a ~' onde garda
mos os recordos , Leo os teus 
poemas / e de súpeto a casa é 
branca/ e brancas as rosas", "Se 
non fose nos teus poemas / a on
de iria hoxe a me esconder" . .. 
No fundo a escrita é para o po
eta un exercicio liberador, un
ha terápia para mellor sofrir o 
desasosego, e ainda así non 
consegue desprenderse de tanta 
dor, chegando mesmo a falar 
de que non pode atopar en 
ningures a paz, de que ninguén 
o pode salvar de arder en secre
ta chama ou de que quixera 
non amar. 

Pésie á perda física .da amada, 
permanece o amor, e no amor a 
amada. Esa idea expresa-a per
feitamente nos seguintes ver
sos: "Na ilusión do teu carpo / o 
teu carpo existe", "Acarício os 
teus cabelos /no recordo da carí
cia". Estamos perante unha en
trega total ao ser amado, pe
rante a paixón amorosa, peran
te o lume ainda ardendo do 
amor: "Nesta soidade sen saída / 
encontro-te / en cada soño / en 
cada despertar. / Nunca te amei 
como neste morrer no espello / ... 

/ e sinto-me de amor / e de ti pre
so", "Ainda vives neste cuarto / 
ainda te sinto húmida de min", 
"Estás diante miña, / sen sabelo 
diante miña abrazas-me / ... / 
Como en soños, vives-me / vivi
mo-nos", "qué amor é /este que 
me desg~rr~ / en fios de seda es
meralda , Sen te esquecer / sen 
te querer esquecer / esquezo-me 
de min", "A tua voz atravesa o 
meu carpo" , "Fecho os ollos / es
coito o teu corazón latir dentro do 
latexo", "Ausente de min / temo 
perder-me no ardor / e temo sen
tirme / anterior do morrer" , "To
do vive de ti en min" , "es a quen 
leo versos / ébrios de ti / e non sei 
do dia e non sei da noite" ... 

Ten o poeta incluso a esperan
za, a viva ilusión, de que o soño 
sexa finalmente realidade, de 
ql!e a amada regrese ao amor. 
"As veces cando te soño / dis-me 
que é posível", "Será verdade / 
que estás agui / e que quizais me 
queres", "As veces soño / que me 
estás a soñar", "E ainda agardo 
que poidas vir" .. . 

Curiosamente, este desasosego, 
esta paixón amorosa, víve-a e 
expresa-a o poeta nun entorno 
de calma, de serenidade, de 
placidez, de ferrnosura: "Un 
vento cálido abraza-me / e unha 
nube dourada de canela e vímio", 
"tarde / de púrpura e azafrán" , 
"campos de mapoulas", "Xullo / 
de cálidos liños" ... A tarde, o 
sol da tardiña, o entardecer, está 
igualmente no fundo de moitos 

poemas, talvez porque o amor 
nasceu nas tardes e porque "nun
ha tarde cabe todo o amor / dun
ha lágrima / o seu desamor". Por 
iso. non é nada extraño que o 
poeta queira deter o sol no seu 
cair ou que fale do entardecer 
como a alba dos amantes, de 
que esbara a tarde no carpo de 
amada, de que a tarde reflecta 
a tarde nos seus ollas ou de que 
o último segredo do amor fica 
gravado nunha tarde do cora
zón de maio. 

Este libro, igual que toda a 
obra de Cesáreo, amosa a fonda 
sens'1alidade deste escritor, a 
exquisita elaboración do seu 
discurso poético, a unidade te
mática e formal do poemário, a 
finura e a de-

. licadeza do 
verso, a pala
bra que re
clama ser 
pronunciada 
en voz moi 
baixa, a poe
s ia que nace 
para ser mu
sicada polo 
mellares can
tau tores do 
íntimo. 

Sen embargo, 
corno obser
vación críti
ca, ternos que 
sinalar que o 

Este libro, 
igual 
que toda 
a obra de 
Cesáreo, 
amasa 
a sua 
fonda 
sensualidad e. 

poeta está demasiado preso da 
forma , e iso, naturalmente, rés
talle vida, emoción e forza ex
presiva a moitos poemas. Nal
gúns casos o leitor agradecería
lle ao poeta que espise máis o 
poema de verbalismo, que non 
silenciase o latexo do corazón, 
que deixase fluir o rio do senti
mento. Hai textos aos que lles 
sobran versos para que o poema 
floreza como unha cerdeira e 
nos estremeza de verdade. In
cluso hai brevísimos versos que 
por si soios constituen magnífi
cos poemas que nos maravillan 
e nos conducen ao gozo do ver
bo: "Somos o tempo a se abrir en 
dália", "Na bágoa do rocio flo
rescen os limoeiros" , "Choven lá
grimas de luar / sobre as brancas 
pétalas dunha noite en vela", 
"Esta noite de abril / adormece 
nun ramo de violetas", "Nascida 
dunha lágrima / a tarde marre so
bre o mar", "Anoitece nos teus 
oll~~ / e a lua rola polos tella
dos ... 

Un dos poemas que máis nos 
cautivou é o que figura co nú~ 
mero catorce, que remata asi: 

Apuro na tua boca 
a tarde secreta. 
Agardo da tua boca 
o doce beixo. 
Bebo dos teus lábios 
o adolescente reino 
da tristeza 
e de azahar embriagado 
caio ferido 
como paxaro de auga 
e asi fago que a noite 
de luz me desangre 

En suma, poesía verdadeiramen
te exquisita, para ler pouco a 
pouco, moi de vagar, en siléncio 
ou en plena soidade. • 

MANUEL LOPEZ FOXO 
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O Correo tia Unesco 
Xullo 1998. 620 pta. 

Director: Adel Rifaat. 

"esponsábel edición galega: Xavier Senin 

hnp://www.unesco.org. 1 

' 
Á, revista da Unesco que sae publicad en \ 
2~ linguas e en braille pon ás cárceres n 
cu'estión no seu último número. Edmu ~o · 
Olir eira cont lue o seu artigo dicindo q e os , 
cárceres xeran'máis problemas -tanto éticos 1 

como sociais, piscolóxicos e económicos-' 
dos que resolve. O 
testell)uño de Louis 
Perego -detido pot 
a5alto con anna fal
sa no 1970-, que 
estuda e escrebe un 
libro ment\'ls está 

ncadeado é outro 
dos docum ntos 
que nos achegan 
á unha 
instirución n 
crise. As alt r
nativas á cadea 

tamén son revi adas no número, 
na apresentación do caso ueco onde se po
de ptar por unha vixiáncia le tr 'nica na 
casa, ou valorando onven i, n ta J pro-
gramas de reinscr ión ial, oma unh 
nova ori nea ión da xustiza penal. Ad fen
sa dos direitos do detid r 1 manJo unha 
políri a penitenciária dem rática, o e ca-
tuto d pres polític u pr gr iv 
proceso de privatizaci 'n das cadeas son ta
mén analisado na revista que apresenta ta
mén várias reportaxes fotográficas s bre a 
vida detrás das reixas. • 

Microfisuras 
Cardemos de Pensamento e 
creación 

Nª 5 Xuño 1998. 600 pta. 

Edita: Amando González. 

O artista galega Antón Patiño fonna parte 
do consello de redacción desta revista que 
no seu último número comeza co poema de 
Xavier Seoane "Cobra a cobra invisibel no 
Reimundo espiral", apresentado da man d 
debu:x de Reimund Patm . G1llo Dorfles 
reflexiona sobre o Museo Guggeheim e a co-

heréncia do ediffcio c 
u com rid : "a impre

sión de max tuosidad , 
de brillantez, d para
doxicidad , n n é pre-

isam me ar irrána e 
desa ralizad ra 11

• 

Fran isco Jaraut , 
Xann Era·>. Javi r 
Anillada, hantal 
Maillard, J ~ Mana 
T orr Nadal c lgm1· 

cio ·rro pt:nsan a fron1 t · Jcsd distin-
tas perspectivas, dcsd ar •v1 ita i n d 
Uly · ar' o c{x.ligo dé1 circulación 
po ta Je lvar · linJ · tcnte-
OcciJcnte. + 

Magazine 

Socio Cultural do Mundo 

Compostelán 
Periódico mensa! gratuito. Nª 70 Setembro 1998. 

Edita: Finisterre Ediciones S .L. 

Directora: Pilar Comesaña. 

http:// www.corevia.com/enisa/compostelan 

O festival Millenium, desde o espectáculo de 
rua de Els Comediants até a participación 
das "estrelas" Zubin Mehta ou Peter Brook 
aparece amplamente reflexado, cunha inte
resante reportaxe fotográfica, no número. 
Un a un os componentes da formación or
questral S.E.M Big Band dan canta da sua 
'experiéncia musical. Na "última" Pilar Co
mernña fai un retrato de Maruxa Neyra, a 
dama da literária casa de comidas O Asasino 
"un teatro no que todos os dias se represen
ta unha obra distinta".+ 
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*BELÉN REGUEIRA 

A pista do Circo da Arte é minús
cula e circular, rodeada de peque
nas bancadas encarnadas e cuber
ta por un toldo colorado e azul. 
De xoguete. É un espazo íntimo 
de máis para quen estexa afeito 
aos circos de elefantes barbe iros e 
croc<Ddilos que saben dividir por 
tres cifras. Pero neste espectáculo 
que renta recuperar o espírito da 
Comedia deU Arte italiana usando 
as técnicas cenográficas do teatro 
moderno prima a comunicación 
entre artistas e espectadores. Ca
da noite, un ourensán esgu\o e 
mudo, vestido de negro, abre un
ha función que tenta reconciliar 
a un público maioritariamente 
adulto co seu eu máis lúdico. 

Serraduras na ca~za 

Suso comezou a traballar no 
mundo do espectáculo da man do 
seu tia, o pai Silva, no Circo dos 
muchachos. "Eu facia acrobácias e 
cantaba e foi ali onde se me me
teron as serraduras no sangue". 
Tras dez anos neste circo-protesta 
decidiu mellorar a sua formación 
como actor. "Como en Galiza 
non había nengun centro desas 
características marchei ao lnstitut 
de T eatre de Barcelona". Nas suas 
~ulas estudou interpretación e 
mimo e coincidiu cos mozos que 
logo formarían T ricicle . 

En Catalunya Suso criou un gru
po coa sua irmá e outros dous 
galegas co que representaron un 
espectáculo que levaba por títu
lo Paxaros na testa. Logo dalguns 
outros proxectos, incluídas cola
boracións coa Fura dels Baus, 
completou a sua peregrinaxe 
traballando en América. Hai ca
se tres anos recibiu unha chama
da de Emílio Aragón filio convi
dándoo a unirse ao Circo da Arte 
cun espectáculo de mimo clási
co, sen palabras. "Asi e todo 
non fago un traballo tan puro 
como o de Marcel Marceau -o 
mimo francés célebre polo seu 
personaxe Bip- que a maior par
te do público non entendería e 
tamén está algo desfasado". 

Suso Silva traballa coa pantomi
ma, xoga co carpo e coa expre
sión buscando a reacción do pú
blico. "Ao comezo teño que con
seguir que os adultos se desini
ban e sempre chega un momen
to no que hai moita comunica
ción entre nós e se produce un 
intercámbio de enerxia". Sen ar
ticular unha soa palabra, deixan
do sempre marxe á improvisa
ción, o mimo consegue que os 
espectadores perdan o sentido do 
ridículo e xoguen con el. Pelotas 
xigantes a rebolos sobre as cabe
zas do público, metros e metros 
de papel hixiénico rodando bai
xo a carpa, enormes bombonas 
de butano de gomaespuma ... Co
municar, facer rir, poñerlle medo 
á x~nte usando só o carpo. 

"Busco sobretodo que a xente es
texa cerca". O de S~so é un per
sonaxe agresivo, dunha ·ficisidade 
abraiante. Sube por riba deles, bí
caos, bérralles. Case todos acaban 
entrando no xogo. ''Non funcio
na con todo o mundo porque é 
un humor bastante agresivo, pero 
é o que me gasta facer a min, 
ódio os chistes, o traballo fácil". 
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Cando os cabalas 
corrian en círculo 

O precedente máis imediato do 
circo actual son os circos ecues
tres de fin7is d<¡:i século XVIII, 
espectácuYos nd que os artistas 
facian· acrobácias enriba de ca
balas ao. gallo upe. Suso exrlica 
que "o espazo circular no que re
presen tamos as nasas funcións 
vén dai". Logo foron introducín
dose elementos que proviñan do 
teatro, números cómicos, clowns 
e pallases ou trapecistas,. Os zoo
lóxicos rodantes e a espectacula
rización televisivfl chegarian 
máis adiante. "Asi ¡e todo segue 
a haber xente comp o Cirque du 
soleil que dignifica este espectá
culo, ainda que eles cantan cun 
orzamento impresionante". 

_/ 

Pésie ás afinidades que o circo 
mantén co teatro, segue a ser 
considerado · pala intelligentsia 
cultural como "o seu fillo estúpi
do", recoñece 'Suso1

• "Previmos 
da Comedia dell'Arte , adoptamos 
as suas personax'es: Colombina, 
Pantaleón, a ba_Üarina sobre o 
cabalo, o mimo ... \ valémonos 

\ 
dos mesmos médios técnicos que 
o teatro moderno". P Circo da 
Arte inclue unha or~uestra que 
dá unidade mtISical ~ toda a re
presentación, usa un potente xo
go de luces e demais elementos 
cenográficos, facendo fincapé na 
importáncia de contar histórias, 
do disfarce, do estrañamento. 

Pan e circo 

Suso renega das mistificacións 
que o circo foi sofrendo nas últi
mas décadas, debido á influéncia 
da televisión e ao interese dos 
empresários por atraer público a 
toda costa. "Cómpre acabar coa 
percepción de que isto é un es
pectáculo para rapaces" suliña, e 
engade que hai que desterrar esa 
competéncia por "facer o máis 
grande, o máis espectacular, o 
máis difícil a inda" . O Circo da 
Arte pretende recuperar con 
Fantasia en máscaras, este seu úl
timo espectáculo, o máis primiti
vo espírito circense, que o en
tronca directamente co teatro. A 
representaciqn conta a história 
dun grupo de nómadas que per
corren o mundo nos seus carro
matos. Chegan a unha cidade e 
abren un enorme arcón cheo de 
máscaras coas que se transfor
man, e que dan paso a duas horas 
de números cómicos, de danza ou 
nos que interveñen cabalas, co
mo nos vellos e bons tempos. 

Os pallasos meten medo 

Suso precisa que el non é un pa~ 
llaso. "O que. eu entendo por pa
llaso ten máis que ver co estilo 
americano, é outro tipo de hu
mor, ainda máis agresivo, a min 
metianme medo de cativo", e 
pon como exemplo os pallasos 
de Fellini "cravando un macha
do na cabeza do outro, á xente 
góstalle esa violéncia explícita. 
Suso prefere usar "elementos abl 
surdos, loucos", sacar de contex
to "cenas e obxectos da vida co
tiá". Compárase cos mi~'os que 
povoan as ruas das cidades 
"amolando á xente, paseando 
cans invisíbeis, lendo o xornal 
por riba dos ombros dun execu- . 
tivo, colgándose do ganchete 
das ricas con abrigo de visón".• 
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O circo é o espectáculo total, o 
reino no que o diferente pasa a 
primeiro plano e se exibe conga
banza. Por iso está en decadéncia. 
Nun tempo de pensamento único 
e uniformidade a toda vista, ana
nos, xigantes, cabezóns, homes 
trepaaores e mulleres barbadas 
marcan un contraponto incómo
do ao benestar do coche con cin
co portas e ao horário de mañá. 
"O políticamente correcto fixo 
desaparecer o circo e o barracón, 
é dicer, as mostras Clo surrealismo 
popular" asegura. Por iso é tamén 
unha metáfora que conveniente
mente administrada pode ferir as 
máis aposentadas sensibilidades 
satisfeitas. Con todas estas razóns 
Quico Cadaval construiu cos Mo
fa e Befa o seu espectáculo, que 
no seu primeiro pase en Cornpos
te la mesmo chegou a incomodar 
a unha rnanchea de progres dos de 
toda a vida. 

É o papel que mellor representa: o 
de incomodador. Nas suas monta
xes co Centro Dramático Galego 
-as últimas Como en Irlanda ou 
Antígona- non tivo reparo en se 
mostrar satírico mesmo co seu 
próprio traballo, feíto por encarga 
conforme á liña do teatro público. 
Contáronlle que hai pouco cando 
dous prohomes da cultura oficial 
barallaban o seu nome para un 
proxecto e un deles dubidou de 
llo encargar pola sua coñecida in
continéncia verbal, seica o outro 
contestou: "Quico é anarquista 
pero non é tonto". Sobre anega
tiva a asinar os manifestos contra 
o proxecto en español do CDG 
que rachaba coa liña normaliza
dora do teatro público, Cadaval 
negou sempre a primeira: o CDG 
non é que deixe de man agora o 
papel da normalización do teatro, 
é que nunca o tivo. 

"Un dos problemas do teatro é o 
do problema do teatro" di para 
resumir a sua particular filosofía. 
Mofa e Befa , ao seu ver, encon
traron público onde non se sabia 
que estaba. "O teatro ten que 
deixar de ser un lugar físico, bur
gués, que afasta cunha linguaxe 
encorsetada" sinala e dá conta 
como do humor de Finis Mundi 
Circus están máis próximos os 
que escoitan rock e len comic 
que aqueles que entenden o tea
tro corno "esa necesidade da cul
tura galega de ir recuperando au, 
tores e xéneros nunha aventura 
de esforzo para lograr o que nos 
fo i negado" di modulando a voz 
con soma. Ou o que é o mesmo: 
"non podes sentirte atado a un 
plan nacional". Tira asi por terra 
os prexuizos culturais do "fálta
nos por facer .... " , argumento que 
sona a pouco de esforzo. Non ri 
pola contra cando afirma que 
nisto do teatro houbo moita "fri
volidade", os subsídios non hai 
que agradecerllos a quen os dan, 
son carros públicos e as compa
ñías tiñan que levar a primeiro 
plano a "mobilización" do públi
co, non convidalos a abandonar 
a sala de puro hastío. O teatro, á 
fin, como entretenimento e ta
mén diversión, á rnaneira "do 
que dixeron os mellares". 

"Na saida do estreo houbo quen 
comentou, mesmo eu me sentin 
provocado , cando querian dicer: 
mesmo eu que son de esquerdas 
me sentin provocado. Enténdese 
que a sátira e o cabaret -xéneros 
que el xa experimentou tamén 
coa Compañia Marias- está ben 
para meterse cos de direitas" 

Quico Cadaval 
'Os contacontos non recollemos a tradición 

das vellas, facemos o mesmo ca elas' 

* CARME VIDAL 

CANDO FALA, CONTA. ARTELLA UNHA SORTE DE MENSAXES NOS QUE O CONTO SE CONVER

TE EN RESPOST A E A TEORIA REFUGA O TON ACADÉMICO. PERO TEORIZAR, TEORIZA. RECUPE

RA O XÉNIO DA LÍNGUA DA PERVERSIÓN QUE A OFICIALIZOU E BOTA ABAIXO OS MODAIS TI

MORATOS HERDADOS DE TODAS AS CAMPAÑAS CONTRA A INSEGURIDADE CIDADÁ. A SUA 

ÚLTIMA PROVOCACIÓN É FINIS MUNDI CIRCUS, A MONTAXE NA QUE DIRIXE A MOFA E BEFA. 

anota, contando a liña seguida 
os atrancos do pallasa de Hein
rich Boll cando quixo reprodu
cir o seu número cómico sobre 
os consellos de administración 
na Alernánia Democrática co
llendo como exemplo o comité 
central o Partido Comunista. 

Contador de ofício 

Repara nun momento nunha fo
to de Castelao e construe unha 
história de espias que daria nun 
bon guión de cinema. Os dados 
reais vanse enmarañando con 
outros moitos criados por el até 

completar o canto. "Na Galiza 
tivernos unha avantaxe porque a 
modemidade se retrasou e con
tinuou a actividade dos con
tacontos como un modo de 
transmitir a tradición, o campo 
do imaxinário, o lugar onde re
cibes a quen ven de fóra... todos 
eses territórios conserváronse 
durante tempo. Dalgun modo a 
rnodernidade entra aquí nos 
anos sesenta e aborrecimos dela 
a comezos dos oitenta. Non foi 
tempo suficiente para rachar coa 
tradición, permitiunos ter unha 
relación con ela rnoi viva" co
menta Quico Cadaval, metido 

XAN CARBALLA 

tanto a director coma a contador. 

"Non tivemos que ir onde as ve
llas co magnetofón para que nos 
contasen os contos senón que fa. 
cernos o mesmo que elas -engade 
Cadaval, Non houbo que restau
rar cadáveres corno fan os etnó
grafos irlandeses recollendo con
tos da tradición e modificándoos. 
Síntense atraídos pola tradición 
pero non a entenden, abastárda
na cos seus estudos universitários 
corno pasa coa música popular" . 
Os contadores son, segundo a sua 
opinión, ainda máis agradecidos 
despois de toda a explosión pos-

ANOSA TERRA 

moderna dos videoclips coa acu
mulación asistemática de irnaxes 
e do desprécio do texto no tea
tro. "Houbo unha necesidade de 
volver á palabra. De repente hai 
alguen que se pon a falar durante 
dez minutos e por riba interesa" 
afirma Quico CadavaL 

Que ten a palabra para ser recu
perada? "Po is es tá perve rtida , 
corrompida polo facer dos polí
ticos e os pequenos po líticos co
mo universitários e demáis que 
non é que falen mal senón que 
usan mal o idioma. Emprégano 
para humillar, para non seren 
entendidos, para o contrário do 
que debe ser: comunicar, trans
mit ir, seducir, prov car ... Cando 
alguen con ta un con to o q ue 
escoitan inten que non o e tán 
estafando, como si o fa i o a e or 
fisca l ou o profes r q ue qu re 
humillar con ervando o eu pri
vil 'xio universitário". 

O eu ataque ribeirán leva a que 
moito pen n que Cadav 1 t n 
xa moito canto na ua bi grafia. 
El non partilla des ide , acredi
ta en cámbio qu "narrar non é 
n atu ral, é artificio o, é ofício. 
Agora contar cantos e teatro non 
é o mesmo. Na orixe era, cando a 
xente contaba, cantaba e bailaba 
como parte fundamental da ua 
actividade. Agora non, agora to
do está profisionalizado. Só pode 
contar quen abe, igual que can, 
tar ou bailar. Boto de meno o 
tempo no que esas tres facetas 
eran vitais para o espfritu". 

Por que acaen tan ben os conta, 
dores en espazos urbanos? "Era 
onde máis se necesitan, onde to
dos os escenários estaban cria
dos para evitar a conversa. A fa
mosa in eguridade cidadá do 
anos oitenta -can ben patrocina
da por Fraga- só erviu para que 
a xente deixase de falar no au
tobu es. O medo ao de coñecido 
é unha invención de e tem o. 
O retrato robot do descoñecid 
era o do traficante de dr gas ue 
quería darte unha la azada e 
roubarte a carteira. E a polícia 
tampouco falaba contig , 
terrogaba, por i tamp uc re
solve o pr blema da inc muni
cación. Só na obra d a tr un 
polícia lle c nta a ua ad l -
céncia á p r a á qu t rtura". 

Ao pouco , o contaconto fi -
ron ocupando paz , i falan
do neles, part icipaban n c ngre
sos, crearon certam agr -
maron nas noit das cidadcs. Un 
dia apareceron na te lev i ión n un 
programa chamado Apaga a luz 
que se emit ía cando xa ca e t das 
as luces estaban apagadas e que 
volve á pantalla nesta tempada. 
O rnovern ento foi de abaixo a 
arriba. "A televisión está chea de 
sábios, é impresionante. Din: isto 
é televisivo ou non, isto é oiten
tista, isto é setentista, no minuto 
tres é onde hai que impres ionar 
ao espectador e cousas polo esti
lo. Todo é produto da ideoloxia 
americana baseada no cornércio 
que deu na televisión lixo. Hou
bo, sen embargo, quen se deca
~ou de que se precisaba a palabra. 
E a mesma razón que explica o 
rexurdirnento da rádio despois de 
ser nos setenta un anúncio conti, 
nuo de Cola,Cao e rádio-fórmu, 
la. Asi chegaron os contacontos 
á televisión" relata Quico Cada
val, un dos narradores que máis 
moveron os contos.• 

A 
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OPtNIÓN 

GALEGOS CONTRA A DITADURA DE PRIMO DE RIVERA: 
O CASO DE FRANCISCO CERDEIRA 

No mes de setembro cúmprense 75 anos dó 
golpe de estado patrocinado polos militares en, 
cabezadas polo xeneral Primo de Rivera. Os 
argumentos que se deron para intentar xustifi, 
calo ian desde o perigo do incremento de asasi, 
natos (a maiorfa debidos a membros dos sindi, 
catos anarquistas ou da patronal), até o perigo 
de desmembración da Patria debido á forza que 
estaban acadando as formacións nacionalistas, 
especialmente catalanas (seriamente dispostas 
á conquista do poder tras a imposición da Ley 
de Xurisdicións militares do 1906), e que esta, 
ban a server de modelo ás outras nacionalida, 
des históricas. 

Primo, por esta razón, tratou por todos os meios 
(represión ou persuasión) de afogar os símbolos 
que aglutinaban o sentimento e as formacións 
nacionalistas. Así proibiu, axiña, o emprego das 
linguas vernáculas, o seu ensino, a utilización 
das bandeiras nacionais e os himnos ou cánticos 
que e con iderasen eparati tas. 

Dado o control total p los militares de 41a fa, 
milia, o municipio e o indicato", non houbo 
outro remedio que facer os actos de resistencia 
e contestación (alomenos os máis atrevidos), 
no exilio. 

Os cataláns e valencianos brearon duro 
apoiando a propaganda de Blasco Ibáñez tanto 
en Francia como en América; os vasco tamén 
e aglutinaron en torno aos seus "Centros 

Vasco "e revi tas próprias. No caso de Galiza, 
un chi co máis de coñecido, gracias á posibili, 
dade de acceder aos arquivos da época pode, 
mos coñecer que tamén houbo persoeiros que 
pularon por combater á Dictadura e á Monar, 
quia que a permitía. 

FRANCISCO CERDEIRA. Atopamos este "affai, 
re" nos legaxos do Ministerio de Asuntos Exte, 
riere . O caso é curiosísimo. O tal Francisco 
Cerdeira, natural de A Guardia, de 29 anos de 
idade, chegara a Puerto Rico de rapaz e alí casa, 
ra cunha muller maior ca el, facendada, o que 
lle permitiu abandoar o traballo de dependente 

RosACAL 
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de comercio e pasar a "zascandilear" polas re, 
daccións dos xornais da illa, segundo denuncia 
o cónsul de España ao seu Embaixador en W as, 
hington. 

Despois do golpe de Primo, Cerdeira foi a París 
a contactar con Unamuno, Alba, Blasco Ibáñez, 
etc. Non se sabe a qué acordo chegaron, pero de 
regreso en Puerto Rico, seguíu a doctrina propa, 
gandística de Blasco lbáñez, combatindo duro, 
tanto a Primo como a Alfonso XIII. Cerdeira 
reeditou o folleto de Blasco, Alfonso XIII desen, 
mascarado, e fixo que se distribuira pola illa. 

O galega ainda foi máis lonxe, criou a revista 
semanal Los Quijotes, en clara alusión caricatu, 
resca aos dous máximos responsables na España. 
O mesmo Cerdeira escrebía artigas co seudóni, 
mo Bernal Díaz del Carey. No número 9 publi, 
cou o artigo de Eduardo Ortega y Gasset titula, 
do "Las traiciones del Rey". Eso foi a gota que 
colmou o vaso, había que facer calar a Cerdeira, 
pero ¿cómo?. Velaí a interrogante do cónsul de 
España, pois o réxime de liberdade que respira, 
ba entón o continente americano impedia a 
censura previa: "Aqui tienen a gala practicar la 
libertad a la usanza americana, excediéndose a 
veces en sus prácticas", alegaba o cónsul. 

A pesares das cartas do diplomático, que son de 
abril do 1926, a revista seguía, polo menos has, 
ta xuño, pois consérvase un exemplar no que se 
insertan artigos de: Unamuno "Traidor a Espa, 
ña, a la Civilización, a la Dignidad, y a la Justi, 
cia"; Blasco "Intelectuales con alma de nodri, 
za"; Santiago C. Touchard ''Radiotelefonía" 
(critica o aproveitamento que fai Primo da ra, 
dio para lanzar discursos por ela). 

Curiosamente a revista Los Quijotes só trae un 
único anuncio, dí así: "El Corte Inglés la Fábri, 
ca y Sastrería de moda en Puerto Rico. San José 
St. No. 5 ... " 

Nunca escoitara falar de Francisco Cerdeira, 
nin nada máis sei del(ll pero debe ser incorpora
do aos estudos sobre a prensa clandestina, Los 

Quijotes debe sumarse ás outras revistas xurdidas 
no ano 1926 fora de Galiza, como foron A Fou, 
ce en Buenos Aires e o Ideal Gallego na Habana. 

Xa para terminar, deixar constancia que na re, 
vista se fala dunha-emisora clandestina que 
existiu entón en Madrid dedicada a interferir 
as emisións oficiais, din que se chamaba "Ra, 
dio -Fantasma". Foi a primeira vez que vin 
mentar esta emisora, que non aparece mencio, 
nada nas investigacións sobre os oríxenes da 
radio en España. Se no futuro se confirma que 
a primicia da existencia de "Radio Fantasma" a 
deu Los Quijotes, queden os pontos aquí anota, 
dos para Cerdeira. • 

( l) Se algún leitor pode facilitar roáis dados agradezo que se poña 
en contacto no teléfono: 91 5173 729. 

LIB4.ERÍA • PAPELEFÍA 

Libreria especializada 
en Muller, 

Cultura galega, 
Literatura, Economía e 
sociedade alternativas. 
Papeleria ecolóxica. 

Triunfo, 1 - 36202 VIGO. 
Tfno e Fax 986 43 37 68 . ------, 

1 Chame ao 1 
1 Tlf. (986) 43 38 30 1 

e solicite as nosas 
1 tarifas publicitárias 1 
1 1 
1 ~!!~~!~ 1 
L------..1 

.. 

• 



-

-

• 

- \ 

28 10 DE SETEMBRO DE 1998 • Nº 847 

BOROBÓ 

A oliveira da Ministra e a miña 
Traeu meu curmán Xaquín de 
Andalucía un par de oliveiras 
coma meiró para a ministra Lo~ 
yola de Palacio e para min. Pri
meiro deixou unha delas na fin
ca dos Borrás, en Abanqueiro, 
onde a ministra de agricultura 
veranea dende nena. Logo tróu
xome a outra oliveira a Trevon
zos, e planteina nun cómaro 
verde, ao encetar a golpelleira; 
conforme as instruccións do 
meu curmán Joaquín Domín
guez Pereira, inxenieiro agróno
mo, oriundo de Caldas de Reis. 

Como estivo sempre desti
nado na bética terra de 
María Santísima, sinte 

unha paixón natural pola arbre 
de Minerva, a cal levouno a 
investigar a sua vella implanta
ción na Galiza, e as posibilida
des de recuperar nista o seu 
cultivo. Mentres tanto ten, co
ma violín de Ingres nas sema
nas que bota no seu familiar 
balneário caldense, o lecer de 
ir descubrindo nos adros das 
igrexiñas as antergas oliveiras, 
que aínda brindan as suas pon
las aos cativos no Domingo de 
Ramos. Xaquin fotografíaas 
unha a unha e toma nota da 
sua ubicación. 

Nos escarpados cantís de San 
Andrés de T eixido só hai arbus
tos, que polas duras condicións 
en que brotan, semellan os 
amores dos mozos cando pele
xan contra o entorno e a pró
pria vergonza, até acadar o ben 
amado. É a herba de namorar. 

É curioso que esa herba, xunto 
coas figuras de pan, alimento de 
vivos despois de deixar de ser 
semente, sexan os amuletos des
te santuario, do que se aventura 
a hipótese de que noutro tempo 
estivo baixo a advocación de 
Hades, o deus do Máis Alá. 

a an, como producto final 
un longo proceso, é sím
olo das bondades da na

tureza, pero ao mesmo tempo, o 
empregado para facer estes amu
letos, ou Sanandreses, como non 
ten levadura non calle balor nin 
se bota a perder, anunciando así 
a perpetuidade dos bens da terra. 

Máis riqueza cobran estas figu
ras se ternos en conta as distin
tas representacións que ama
san: o home, portador da se
mente ou do semen, aínda que 
a relixión diga que é a figura do 
próprio San Andrés; a muller, 
símbolo da fertilidade, conver
tida aquí na Virxe María · que 
ven consolar ao Santo; a bar
quiña, imaxe da viaxe existen
cial, vencendo os máis inhóspi
tos elementos, como aquela 
que o trouxo a el a estes acanti
lados; a man, vello símbolo de 

O que non imaxinaria o meu 
querido curmán é que ao plantar 
en Trevonzos a oliveira que me 
regalou fíxeno coa boa inten
ción de que simbolizase a oliveira 
política que tanto propugnei, xa 
o ano pasado, nista páxina de A 
Nasa Terra. Ou sexa, a seme
llante á italiana e á proposta por 
Maragall en Cataluña: consti
tuida, hipoteticamente, polo 
Bloque, o PSOE-PSdeG, e de
mais agrupacións democráticas 

. de Galiza; si ben o máis lóxico, 
e máxico, sería o reingreso de
nantes dos socialistas de espírito 
galeguista no BNG ... 

Anque ~ miña _olive ir~ t~e
vonc1na tena, qu1za1s, 
que agardar tantos anos a 

que dé os seus frutos semióti
cos e eleitorais, como terían 
que esperar polos seus as rega
teadoras protagonistas do paso 
de las aceitunas. Iste comenta
rio sonaralle a música celestial 
ao chozno do fundador do Fa
ro de Vigo; pois supoño que 
non estará igual de informado 
dos asuntos da terra galega co
mo da andaluza. Pola sua abri
ga profesional. de Delegado do 
Ministerio de Agricultura na 
provincia de Sevilla, e coordi-

nador de todas as demais dele
gacións provinciais de Anda
lucía. 

Así penso que viría a falar en 
Abanqueiro, coa Loyola de Pa
lacio, do cataclismo de Doñana 
e dos líos do aceite, e non do 
leite de Galiza (tanto do bo co
mo do mao) e menos índa da 
soñada e esquencida oliveira de 
Borobó. Nin sei si a ministra da 
Pesca estaba vestida inda de 
submarinista cando chegou meu 
curmán a cumplimentar e que
dou logo a xantar con ela. Tam
pouco sei si comeron as robali
zas ou os múxeles que a Loyola 
pescaría aquela mañán. 

Nos seus días de rapaza, a 
ministra de hoxe aínda 
p.on facía pesca submari

na. la, en cambio, á praia de 
Agüeiros, coa filla de D. Ro~ 
berro, o maxistral artista, a 
apañar ameixas e berberechos 
que despois lles mercaba a mi
ña amiga Maruxa a Galiñeira; 
gañando clise xeito algúns car
tas pra os seus gastos miudos 
de mociñas. 

A oliveira da ministra quedou 
plantada á banda dereita do 

Os Sanandreses 

protección contra os males, 
convertida aquí na do Deus 
Creador, a rosa dos cantís, figu
ra· do rexurdir da vida nos máis 
agrestes lugares; o peixe ou sar
diña que o Santo, outrora pes
cador, leva colgada do cinto, 
emparéntao cos pescas desta 
inclemente costa, augurando as 
bondades do tan temido mar; a 
escaleira que sube como a vida 
do crente sempre cara ao ceo; a 
pomba, hóspede dos fértiles 

campos e a ro
da, sen princi
pio nin fin, tal 
a eterna andai
na da natureza. 

Con taba unha 
vella romeira 
que foron estes 
amuletos de 
vida e rena
cenza, quen a 
sal va ron de 
padecer un 
desgraciado 
encontro no 
regreso desde o 
santuario á súa 
terra. 

Eran tempos 
nos que a 
romaxe es

taba envolta 
en beatíficas 
ofrendas e o 
camiño era un
ha ascese, na 
procura da me-
ditación e a re

flexión sen interferencias. 

Aquela muller percorreu medio 
país durmindo nos palleiros, co
mendo da caridade e conver
sando consigo mesma até che
gar a T eixido, onde cumpriu 
cos preceptos e fixo a grande 
festa de quen alcanza a meta; 
comeu a fartar nunha casa do 
entorno e, antes de regresar, 
máis lixeira e aliviada, mercou 
os amuletos preventivos do mal, 

Budeón, a belida cala que pin
tou Castelao (pode verse se 
cadra. no Museo de Ponteve
dra). A miña oliveira plantou
se nun outeiro á esquerda clise 
desaparecido paraíso; onde 
hoxe se levanta a horrenda fá
brica conserveira do sagaz al
calde Alonso, xeneradora ade
mais de arrepiantes megava
tios. Cando sopla o vento do 
norte a ministra De Palacio 
sentiría os embriagadores eflu
vios da factoría boirense que 
non arrecenden, precisamen
te, a rosas; e tamén escoitaría 
a adormecedora música dos di
namos que non descansan noi
te e día. 

Mais, cando o vento ven do 
sur, pontevedrés, chéga
nos a Trevonzos o feden

do olor fabril. Que un bo pu
blicista podería convertir no 
perfume das camelias, si a deli
cada flor da dama romántica ti
vese cheira. E a Loyola de Pa
lacio o inalase nun xesro xe
nial semellante ao que deixou 
filmado Greta Garbo, para 
sempre, na historia do cine. 
Mentres sana, como música de 
fondo, a constante, desacou
gante, melodía industrial. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

os Sanandreses, as figuras cris
tianizadoras dun santuario tan 
vello como os homes, e a herba 
de namorar, como galano para 
unha veciña solteirona. 

E foi nese camiño de volta can
do as tentacións, dicía ela, a 
pretenderon, mentres durmía 
nun alpendre; porque diaño 
sempre procura manchar a pu
reza de quen renega del. 

Era unha noite de verán . Os 
sons dunha festa próxima che
gaban co balbordo de risas e o 
estalo das bombas ao alpendre 
duns caritativos labregos, onde 
a muller adormeceu até que, no 
entresoño, oíu pasos e risas 
aproximándose. 

Sabía que viñan a meterse con 
ela, e entón abriu un ollo e fi
cou mirando a tres mozos que se 
lle acercaban. 

Aperegrina, apertou os seus 
Sanandreses e ergueuse te
merosa do que lle agarda

ba, encomendándose ao Santo; 
cando de súpeto, por detrás de
la, apareceu un enorme can que 
rosmaba ensinando os dentes 
cara os esmorgantes, que axiña 
cambiaron o sorriso pola serie
dade, recuaron e saíron tran~ 
cando a porta. 

-Salváronme os Sanandreses 
-dicía ela-. Pero por se acaso, 
tirei coa herba de namorar, que 
levaba na faldriqueira. • 

ANOSA '!'ERRA 

Suso Vaamonde 
Os viciños de 
Vilaboa distribuen 
As coplas 
da empacadora 

Versos satíricos para hoxe ao xei to 
medieval de Alonso Montero e El 
cuento de sirena de G nzal T -
rrente Ball ter. 

Que recomenda ler? 

Romancero da cara marta de Viale 
Mountinho, crit r portugu ' , x r
nalisra, poeta e amigo d hai an 
das fe tas da poe ia do Candad . 

No seu último traballo olidaríza~ 
se cos viciño de Vilaboa. 

O tema leva o título de Coplas da 
empacadora. Igual que fai Xo é Loi 
O Carrabouxo, hai cempo que com
poño pregós en ver os e co gallo 
dunha actuación en Vilaboa e cri
bin esre tema. Os viciño están en
cantado porque apareza edita 
distribueno polo estabelecemento 
de Pontevedra. Romance de cego, 
As Irmandades da Fala, A Revolución 
Irma.ndiñn. ou Os soños n algunh 
das canción novas que no re ert& 
río aparecen me turadas e n vell 
tema com O cuco. O ma de 
Millán Picouto, A · palabras do gcv 
legos, tamén mu i ado, ' que dá 
títul a te di tá di tri
buido en casete e 
air en formar e 

No ant rior CD cantáball á ci~ 
dade de Santiago. 

Facer mú ica egu upand un
ha arte m i imp rtant mma 
vida e teño infinida e e e ma 
composto que ainda e tán p r 
editar. Repasando a carpeta de -
cubrin a cantidade de letra na 
que a cidade de Comp stela era a 
protagonista. Asi nasceu a idea de 
Santiago mar de pedras igual que 
antes publicara, por exemplo, un 
disco adicado a Celso Emílio Fe
rreiro ou á emigración. 

As palabras dos galegos non é a 
única novidade que ven de sacar 
ao mercado. 

Rapaces, rapazas e rapazadas é un 
novo disco para nenos no que in
cluo cancións con poemas de moi 
diferentes autores. Tamén acaba de 
publicarse unha colección de sete 
casetes con cancións populares. Son 
72 temas que interpreto co grupo de 
músicos Colectivo Trebón. • 

Cantante. Ponte Caldelas ( 1958). 

Obras: Limiar; Nin rosmar un laído; Loiiando; 

Os sonos na gaiola; Mencere; Catarocas entre 

outros. 



Esta semana 
<el&brase en 

CANGAS a 
Mostro de 

Teatro 
Cómico e 

Festivo. Na 
fotografia o 

grupo 
Yllona. 

Tamén no 
CARBAWÑO 

están a 

'*braro 
Festival de 

Teatro 
Galega. 

. ...,, 

Exposiciétn 
fotografica 

de 
Ssebastiáo 

Salgado en 
Cangas. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Teatro para todos 

Cangas e O Carball iño son ci
tas abrigadas para os amadores 
do teatro. No Morrazo a repre
sentación toma en moitos casos 
as ruas, e esta adicada ao xénero 
cómico e festivo. Ademais ha-

berá debate sobre a situación do 
teatro en Galiza e Portugal. Nó 
Carball iño tamén conseguiu 
unha exclusiva de representa
ción no estado, a obra italiana 
Terra humanae.+ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Caldas 
• EXPOSICIÓNS 

M AXJN PlCALLO, 
Xo ÉRAÑÓ E 
L INO SILVA 

No Aud1tório Municipa l 
ceñen unha mostra con
xunta os artistas, Maxin Pi
callo (escultor), Xosé Rañó 
(fotógrafo) e Lino ilva 
(pintor). De Luns a Verues 
de l l a 14 h. e de 18 a 
21,30 h, até fin de mes. 

Cangas 

•TEATRO 

Mo TRA DE T EATRO 
CÓMICO E FESTLVO 

tra do forografo brasileiro 
Sebastiao Salgado. 

Carballiño 
•TEATRO 

F ESTIVAL 
DE T EATRO G ALEGO 

Levanrou o telón, o Luns 
7, coa representación de La 
pincipessa di Moscovia do 
italiano Fabio Mangolini e 
continua até o Luns 14 coa 
mostra das obras galegas, as 
auténticas protagonistas. O 
Festival acolle durantes es
tes dias, ademais, o que vai 
er a única representación 

no Estado da compañia ita
liana T erra Humanae. 

Celeiro 

• EXPOSICIÓNS 

ÜMAR 

Está aberta na Con fraria 
d pe cad res a mo tra de 
fotografia O Mar de Celei
ro, compo ta por mafs de 
160 imáx s s bre a h istó
ria da vila. 

A Coruña 

Carteleir,a · 
~ CASE T ODAS AS MULLE-

, RES SON IGUAlS. U,n matri
mónio de intelectuais ten problemas 
sentimentais cando ela comeza a escre
ber unha novela amorosa ambientada no 
século XVII. Comédia cúrsi.. 

IE1f', OS AMANTES DO CÍRCU-
LO POLAR. A longa relación 

amorosa de Ana e Otto vai da nenez á 
xuven t ude e discorre entre casualidades, 
acontecimentos fatais e sucesos máxicos. 
Complicada trama familiar do director 
Julio Medem. 

IE1f', A TRIBU DOS KRIPPEN-
DORF. Despois de cobrar unha 

bolsa de estudos, un antropólogo utiliza 
á sua família para inventar unha tríbu e 
as i ev itar ser encarcerado por estafa. 
Comédia. 

lf?f'. GODZILLA. A radiactividade 
das probas nucleares francesas pro

voca unha mutación nun reptil, que se 
convirte nun xigante que ataca a illa de 
Manhattan en busca dun grande niño 
para os seus ovos. FUme de catástrofes e 
efectos especiais. 

~ HORIZONTE FINAL. N o 
2047, un grupo de astronautas van 

en busca dunha nave perdida nun expe
rimento para facer buratos negros. A sur -
presa é que a máquina regresou do malig
n o .. . Resaca de A llen misturada con 
2001 Odisea no Espácio. 

lf?f'. ARMA LETAL IV. N o acostu-
mado ton reaccionário de se.rnpre, 

os policias interpretados por Mel Gibson 
e Danny Glover destas enfréntanse a 
unha máfia chinesa. Con epllogo apolo
xeta do matrimónio. 

~PAJARICO. O último de Saura 
é un exercício persoal, desigual no 

comezo, levantado polo labor de actores 
como Paco Rabal ou Juan Luís Galiardo. 
A história dunha famllia murciana, en 
várias xeracións, através da ollada dun 
neno na fronteira da preadolescéncia, 
que nas vacacións coñece o amor, a mor
te e a nostálx.ia de futuro. 

~ EXPEDIENTE X. Dous axentes 
do FBl que investigan a coloca-

semana a mostra de pintu
ra de Mariera Quesada. 

ÜBELISCO 

•CINEMA 

CGAI 

~ sEIS DIAS E SETE NOITES, 
· Un piloto maduro e unha executi-

va dunha revista enfréntanse a unha 
aventura · cando· o seu avión cae nunha 
illa deserta. T ópíco empalagoso. cun Ha
rrison Ford xa u!1 chisco pasadiño. 

~ INOCÉNCIA REBELDE. Ot:i-
xinal película, a rneio cárniño en

tre a realidade e a fantasia, n a que a 
mente dunha nena idea unha história 
máxica para fuxir da sua penosa situa
c ión familiar, nunha urbanización tra
sunto do mundo perfecto amerícano. Fil
me a xeito de conto infantil pero cunha 
clara mensaxe política. 

~ ACARIÑANDO A MORTE. 
Filme que conta as intrigas ás que 

se ve someüdo un policía de Nova York, 
atrapado entre sua amízade cun mafioso 
e o FBI, que quer detelo. Narración tor
pe e un chisco lenta. 

~ASASINOS DE REEMPRAW. 
Un asasino con consciéncia non 

leva a cabo un traballo que lle pediu a · 
máfia chinesa, por esa razón é perseguido 
e ten que loitar pola sua vida. Película 
violenta e previsíbel. 

~HAMPONS. A hístória dos baí-
rros neiorquinos controlados pol;is 

distintas farnílias da máfia nos anos post
depresión do 1929, pero desta volta deSde 
a perspectiva dos n_egros do Harlem. 
Como defenderse da invasión de Dutch 
Schultz O Holandés e a necesidade de 
aliarse entre eles para evítar ser aplastados . 

~ PERDIDOS NO ESPAZO. A 
fam.ília Robinson é enviada ao es

pazo nunha misión para salvar a T erra, 
pero no camiño queden perdidos. Versión 
da série de televisión dos anos setenta. 

~ MOITO MÁIS QUE AMI-
GOS. Unha moza namórase do 

seu compañeiro de piso e convídao a fa
cer de pai do seu fillo. El, que é gai, en 
príndpio aceita, pero co tempo a sua 
vida volve ao sen cauce. Comédia politi
camente correcta.• 

da Imaxe programa para es
te mes as seguintes fitas: 

res 11 lana Aranya (A 
xun~ humana) de Satyaj it 
Ray (India, 1975), subtítu
los en galega; Martes 15 
Ghare baire (O mundo de 
B_imala) , de Satayajit Ray 
(lndia, 1984); Mércores 16 
e Xoves 1 7 The sweet he
reafter (Doce porvir) de 
Atom Egoyan (Canadá, 
1977), subtítulos en caste
lán. A sala do CGAI atópa
se en Durán Loriga 10 bai
xo, as proxeccións son as 
20,15 h. e os prezos van das 
200 pta a xeral , 100 con 
carné xove e o bono para 
10 sesións a 1.500 pta. 

•TEATRO 

FINISMUNDl C!RCUS 

Do 17 ao 20 de Setembro o 
Teatro Rosalia Casrro acolle
rá a actuación do grupo de 
teatro Mofa e Befa (Evaristo 
Calvo e Víctor Mosquera) 
co seu espectáculo Finis
mundi Circus. Todas as ac
tuacións terán lugar ás 21 h . 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO VILLAPOL 

Na Bibl ioteca Provincial 
está aberta a mostra do es-
cultor Femando Villapol. 
Pódese ollar de Luns a 
Verues de 9 a 21 h, e Sába-
dos de 10 a 14 h. 

, JTÁLIA 
NA GUERRA DO 36 

Na galeria Sargadelos está 
aberra a mostra Italia na 
Guerra Civil logo de 60 
anos, na que se amosa a 

• EXPOSICIÓNS 

ÁLVAREZ 

O Centro Galego de Artes 

Xoves 10, Charulata de Sa
ta yaji t Ray (Índia, 1964) 
subtitulada en galego; Ven- meio de cartaces e libros a 

responsabilidade do fascis-

• EXPOSICIÓNS 

SEBASTIAO SALGADO 

Na Casa da Cultura, mos-

DE S OTOMA YOR 

O Xoves 10 de Setembro ás 
20 h, terá lugar no Museu 
d Belas Artes a inaugura
c ión da mostra do pintor 
Álvarez de Socomayor, un 
dos representantes da pin
tura galega do século XX. 

MARIET A QUESADA 

A galeria de arte Marisa 
Rosado acolle durante esta 

Na primeira sala da galeria 
Obelisco está aberra amostra 
de pintura Sensaciones de 
Maria Antoni Pascual. Ta- -
mén está aberta, na segunda 
sala, a mostra Os xogos trans
gresores da xeometria de Ma
nuel Izquierdo. E na terceira 
sala exíbese unha colección 
de debuxos de Laxeiro. 

MANUEL GANDULLO 

A bibloteca pública Miguel 
González Garcés acolle a 
mostra do pintor Manuel 
Gandullo. 
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mo italiano no subleva-
mento militar do 36. 

MUSEU PROVINCIAL 

O Venres 11 inaugúrase no 
Museu Provincial a mostra 
de pintura de Xoán Gue-
rreiro, Manuel Quintana, 
Roberto González, Xurxo 
Martínez e Diego Casado. 

Monforte 

•DANZA, 

BALLET RE! DE VIANA 

O Venres 18 ás 22,30 h, te-
rá lugar na Praza da Com-
pañia a actuación do Ballet 
Galego Reí de Viana. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

ELISA ABALO 

Encóntrase n o Ateneo a 
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OVenres 18, 
o Ballet Reí 
de Viana 
estará en 
MONFORTE. 
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Femando 
Casás 

expón a sua 
obra na 
galeria 

Anexo de 
PONTEVEDRA 

mostra de pintura de Elisa 
Abalo. Pódese ollar até 
Venres 18 de Setembro. 

Pa.drón 
• EXPOSICIÓNS 

MIRADAS 
ARREDOR DA AR TE 

O Martes 15 clausúrase a 
mostra itinerante produ
cida polo Centro Galega 
de Arte Contemporánea, 
Miradas arredor da arte. 
Aberta na Casa da Cultu
ra. 

Ponte.vedra 
•CINEMA 

TRÁFICO 

No Cine Clube Ponteve
dra (Oliva, 23-2D) proxec
tarase o .Mércores 16 ás 
20,15 h, Tráfico (1970). 

• EXPOSICIÓNS 

FISURAS 
NA PERCEPCIÓN 

A Bienal de pintura, Fisu
ras na percepción, composta 
por máis de vinte artistas, 
Antoni Abad, Mónica 
Alonso, Carlos Barros, Al
berto Carneiro e Dario Vi
llal-ba entre outros, está 
aberta no Pazo de Conge
sos. Até o vindeiro 20 de 
Setembro. 

FERNANDO CASÁS 

Até o dia 15 permanece 
aberta na galería Anexo a 
mostra de esculturas so
bre madeira de Femando 
Casás. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

AIMAXE 
E O LABIRINTO 

Na lgrexa da Universidade 
encontrase aberta a mostra 
A Imaxe e o labirimo, dez 
artistas cubanos dos 90. 

CARLOS FRANCO 

A Casa da Parra acolle até o 
14 de Setembro a mostra de 
pintura de Carlos Franco. 

ADOLFO SCHLOSSER 

O Domingo 13 de Setem
bro clausúrase a retrospec
tiva do escultor austriaco 

Convocatórias 
PRÉMIO FAUSTINO REY 
ROMERO 

O Centro Cultural Faustino Rey Rome
ro convoca o I Prémio de poesia dota
do con 50.000 pta. Os traballos parti
cipantes serán en língua galega e terán 
un máximo de 100 versos e un míni
mo de 30. Admitiranse conxuntos de 
poemas de temática comun, sempre 
que non escedan dos 100 versos. O 
poema enviarase sen remite ao Centro 
Cultural Faustino Rey Romero Casa da 
República s/n-Isoma. 15.983 Rianxo
A Coruña. Neutro sobre pechado fi
gurará exteriormente o primeiro verso 
do poema e no interior constará o no
me e enderezo do autor, DNI e teléfo
no. Os traballos serán enviados por 
triplicado antes do 15 de Outubro de 
1998. O prémio fallarase nas xomadas 
culturais a celebrar en Outono. Maior 
información no teléfono 981 869 074. 

CURSO DE IDIOMA RUSO 

A Asociación de Solidariedade entre 
pavos Maximo Gorki de Vigo anuncia 
o comezo do curso de ruso, a partir do 
1 de Outubro, impartidos por filóloga 
rusa. A Asociación tamén dará come
zo aos cursos de xadrez para nenos e 
maiores impartido por un Mestre in
ternacional. Asi mesmo a .Maximo 
Gorki quer ampliar a sua Coral e preci
sa voces masculinas ou femeninas. 
.Maior información no teléfono 986 
224 457 ou de 17 a 20 h, en Marques 
de Valladares, 14 !!! oficina 5 Vigo. 

ESCOLAS PE VERAO 

A Associa\:ªº sócio-pedagóxica Galai
co Portuguesa (ASPGP) organiza cin-

Adolfo Schlosser, aberta 
no Centro Galega de Arte 
Contemporánea. 

•CINEMA 

PLATAFORMA DE VÍDEO 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea ven pro
gramando os Xoves deste 
mes a plataforma de vídeo 

co escalas de vera.o. Ferrol, Monforte, 
Verin, A Guarda e Corcubión serán as 
localidades nas que se desenvolverán. 
As Escalas de Ferrol e de .Monforte xa 
deron comezo, do 7 ao 11 de Setem
bro. En Verin-Monterrei e Tras-os
.Montes portugués terá lugar na Escala 
de Artes e Oficios de Verin, potas tar
des do 14 ao 25 de Setembro. Naco
marca do Baixo Miño desenvolverase 
no Colexio Público As Solanas do 14 o 
18 de ·Setembro, en horário de mañá e 
tarde. Na comarca de Neira terá lugar 
na Universidade Popular de Corcu
bión do 21 ao 26 de Setembro en ho
rário de tarde. Para máis información 
chamar ao teléfono 988 248 141. 

CURSOS DA A. C. V ALADARES 

O Centro Viciñal e Cultural de Vala
dares en Vigo anuncia o comezo dos 
seus cursos. Aberta a matrícula até fi
nais do mes de Setembro. Informática, 
alfabetización, preparatório do gradua
do escolar, fotografía e deportes entre 
outros. Todas os cursos teñen un custe 
inferior ás 3.500 pta. Maior informa
ción no teléfono 986 468 684. 

ABRACADABRA 

O Estudo de Arte Abracadabra dará 
comezo a partir do mes de Setembro o 
taller pintura, debuxo e gravado, tanto 
para pequenos como para adultos. Te
léfono 986 434 804 . 

J&B DE TRADICIÓNS 
POPULARES 

Joven y Brillante J&B98 convoca o pré
mio de Tradicións populares ao que 
poderán optar personas individuais ou 

colectivos, con idades comprendidas 
entre os 18 e 35 anos, podendo pre
sentar unha ou máis iniciativas. Cada 
unha delas describirase nunha breve e 
sinxela memória explicativa, cos da
dos fundamentais e cos materiais téc
nicos ou gráficos necesários para a 
maior comprensión da actividade de
senvolvida ou a realizar. As memórias 
e o orixinal máis duas copias remiti
ranse á secretaria de ] oven y Brillante 
(Hermanos Béquer, 6-62 Dret. 28.006 
Madrid), especificando nome e apeli
dos do autor, fotocopia do DNI, ende
rezo e teléfono. A data de apresenta
ción dos traballos está aberta até o 30 
de Novembro de 1998. O primeiro 
prémio de ] oven y Brillante está dotado 
con 1.000.000 pta. e unha escultura 
comemorativa. Esta cantidade desti
narase á financiación das actividades 
ou á posta en marcha do proxecto ga
ñador. Cada un dos accsesits, até un 
máximo de dez, está dotado coa canti
dade de 100.000 pta. Maior informa
ción no teléfono 902 18 00 00. 

PRÉMIO MANUEL MARIA 

A Libraria Casalderrey de Marin con
voca a JI edición do Prémio de Poe
sía. O prémio está dotado con 50.000 
pta. e escultura comemortiva, tamén 
se concederan duas mencións espe
ciais aos poemas escritos polos alunas 
matriculados nos colexios de Marin, 
desde EXB até COU. A partici
pación ha ser en língua galega, con 
obras orixinais e inéditas, con ou sen 
rima. A extensión dos poemas com
prenderá entre seis e sesenta versos 
mecanografados a duplo espazo con 
temática e composicións libres, ad
mitindo un poema por participante. 

Os orixinais enviaranse á Libraria 
Casalderrey (Jaime Janer, 7 36.900-
Marin-Pontevedra), por triplicado, 
coa indicación no sobre de Segunda 
edición Prémio de poesia Manuel 
Maria, ou ben apresentar os traballos 
na propria libraria. O prazo de admi
sión remata o 13 de Setembro de 
1998. Os poemas deberán concorrer 
baixo lema, indicando tamén o título 
correspondente. Nun sobre pecho a 
parte, incluirase unha nota cos dados 
persoais, mencionando no exterior o 
lema aplicado ao poema. A determi
nación dos poemas gañadores e a en
trega dos premios terá lugar en Acor
darse . Para roáis información na li
braria Casalderrey. 

VIÑA DO CAMPO 

Adegas Docampo organiza o 11 certame 
de fotografiaViña do Campo, no que 
poden participar toda aquelas pcrsoas 
afeizoadas á fotografia. O rema de te 
prémio será viña e a paisaxe, pui
dendo recoller calquer instantánea 
que rela ione o mundo vinícola coa 
paisaxe. A fotografia erán en cor en 
tamaño 20x 15, cada participante po
derá apre entar un máximo de tr s fo
tografía . Escabelécense o eguinre 
prémios: un pnmeiro de 150.000 pea, 
un segundo de 75 .000 pta. e un tercei
ro de 50.000 pta. As fotos remiriranse 
baixo plica e con lema no exterior e 
noutro sobre a parte incluirá os dados 
persoais do autor (nome, apelid s, en
derezo ... ) ao 11 Certame de focografia 
Viña do Campo. Adegas Docampo 
Sampaio. 32.414 Rivadavia Ouren e, 
antes do 10 de Outubro do pre ente 
ano. Para máis información chamar ao 
teléfono 988 470 258. • 

A Caso da 
Parro de 
SANTIAGO 
acobilla a 
exposición 
de Carfo1 
Franco. 

están acompañadas das cur- Setembro o Auditório de 
tametraxes producidas po- Caixavigo visionará seis 

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

Fotograma de Ven o Bens, un dos vídeos que proxecta o 
CGAC ele Santiago o Xoves 1 O. 

do ciclo Pegadas no presente . abre as portas da sala-teato 
Este Xoves 10 visionaranse Galán con Teatro para Ca-
Subliminal (1991), docu- maleóns, con guión e direc-
mental sobre o mundo das ción de Ana Vallés. Os días 
imaxes subliminais que fi- 9, Mércores, e 18, Venres, 

los alunas da EIS: De don- películas da XXXV edición 
de llamas? de David Breijo do festival de c ine de 
(Galiza, 1996), Parodia New York. Nesta semana 
Dixital de Ángel de la Cruz pódese ollar, o Luns 14 
(Galiza, 1996) e Afonia de Viagem ao principio do 
Cherna Gagino (Galiza, mundo de Manuel de 
1996). Os pases realízanse Oliveira (Portugal-Fran-
ás 20 ,30 h, no Auditório za, 1996). O Martes 15 

Insignia: 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 250 pta 

de gastos de envio 

Prezo 200 pta + 250 gastos envio 
Pagamento a meio de selos de 

correos (máximo de 100 pta.) 
ou ingreso na conta de 

Caixa Galicia · 
2091 0501 

683040001024 
Solicitaos ao 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

can impresas no cerebro 
dun xeito inconsciente; Ven 
a Bens (1992), dirixida· por 
Sandra Sánchez, é un docu-
mental sobre o microcosmos 
do vertedoiro de lixo de 
Bens; A mirada de Anxo L. 
Lema Vázquez, básase na 
obra de J .P. Sartre sobre o 
concepto da omnipreséncia 
do mundo visual e do poder 
construtor da mirada. 

•TEATRO 

TEATRO 
PARA CAMALEÓNS 

O grupo Matarile Teatro 

de Setembro ás 21 h. 

Vigo 
•CINEMA 

LUMIERE 

En Setembro o cine clube 
Lumiere programa a pro-
xección, o Luns 21, de Fo· 
raxidos de Robert Siodmak 
(USA, 1946) e para o de-
rradeiro Luns de Setembro, 
dia 28 Despabílate Amor 
de Eliseo Subiela (Arxen-
tina, 1996). As proxecciórn; 

do Caixavigo. Boogie Nights de Paul 
Thomas Anderson 

As MULLERES (USA, 1997), e o Venres 
NO CINEMA 18 O sabor das cereixas 

de Abbas Kiarostami 
O .Mércores 16 ás 20 ho- (Irán, 1997). As proxec-
ras, no Centro Cultural ción son ás 20,30 h. 
Caixavigo, organizado po-
la asociación de mulleres • EXPOSICIÓNS 
Alecrín e o concello, den-
tro do ciclo de V ideofo- MIGUEL PEREIRA 
rum, proxectarase a fita 
Mi hija Hildegard, de Na Nova Sala de Exposi-
Fernando Fernán Gómez. cións Caixavigo (Policarpo 

FESTIVAL DE C!NE 
Sanz, 26-1 2 ) está a berta a 
m<,stra de pintura de Mi-

DE NEW YORK guel Pereira. A mostra per-
manecerá aberta até o dia 

EnLre os dias 14 e 30 de 15 de Setembro. 
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Eb Joglars 
repreaenta 
en VIGO a 

obra 
A in~reíbe/ 
hl1tório do 
Dr. Floir & 

Mr. Pfa. 

A Rede 

....... t .i xuu.o .... 

Anúncios de balde 
• Buscamos en Vigo compafteiros 
de sendelrlsmo. A ser posíbel pare
llas entre 40-50 anos para facer ex
cursións polos camiños da província 
de Pontevedra. T amén nos gostaria 
receber información dos concellos 
que teñen rotas sinaladas. Chamar a 
Marisa, teléfono 986 241 516. 

• Véndese piano Offberg en bon 
estado. Teléfono 986 270 417. 

• Camisola coa lénda Independen
cia! á venda por A. C. Treme A Terra 
de Galiza Nova, Pontedeume. A toda 
cor coas bandeiras das Nacions sen 
estado, Galiza, Euskadi, Catalunya, Ei
re, Sahara ... Camisola en negro, todas 
as tallas. Por 1.350 pta. máis portes de 
envío. Encomendas ao apdo. n2 94 
Pontedeume 15.600 (A Coruña). 

• Esquerda Nacionalista-mocidade 
ven de publicar o n1 5 da revista Ma
nesquerda. O nacionalismo español 
por Xusto G. Beramendi; O antimilitaris
mo na encrucillada de José Luís Barrei
ra; Entrevista á responsábel das mozas 
de E. N-mocidade ... Interesados en
vien 200 pta. en selos ao apartado dos 
correios 384 15.780 Compostela. 

• Vendo canários en lotes de 10-15. 
1.500 cada un. Teléfono 986 335 892. 

• Vendo gaita con ronco feito polo 
artesán, xa finado, Iglesias Carba
llu. En perfecto estado. Valorada por 
expertos en 100.000 pta . Prezo 
50.000 pta. Teléfono 981 213 803. 

• Se queres receber de balde o nú
mero O do periódico "Já", com arti
gos como "quota láctea" entrevista a 
Benito Boullosa, secretário da organi
za~ao antiempacadora de Vila Boa, 
escrebe a caixa dos correios 342, 
32080 Ourense. 

• Véndese casa de pedra e madei
re de castl"eiro na Ribeira Sacra 
do Sil. Cociña de leña e cheminé no 
salón. Ducha e w.c, dous cuartos e 
faiado. Pátio e pequeno terreo . Cha
mar ao teléfono 988 207 488 e deixar 
recado para Maria Reyero . Castro 
Caldelas-Ourense . 

• Alugaria casa pequena e aparta
da non mol lonxe de Vigo, para en
saiar grupo de música Interesan pre
zos inferiores ás 25.000 pta. Perguntar 
por André no teléfono 986 294 183. 

• Alcala de Henares, vendo piso, 

tres dormltórios, setenta metros ca
drados, perto da estación e da Uni
versidade, tranquilo, sen cargas . 9 
millóns de particular a particular. Jo
sé. Teléfono 91 376 07 23. 

•Busco Traballo. Manolo 981 695 682. 

• Vendo comlcs a prezos baixos. 
Perguntar por António no teléfono 
981 241 239 ou escreber solicitando 
a lista a: António Lodeiro Zas, r/ Porto 
Rico 6, 52 E, 15007, A Coruña. 

• Publicado xa o número cero do 
boletf n literário Alentía do Colecti
vo Humilladoiro e colaboradores. 
Para recibilo enviar un selo de 35 
pta, ao Apdo. 816, 15080 A Coruña. 

• Xa está na rua o número 17 da re
vista Mocidade que edita Galiza No
va. Neste níl aparecen artigos sobre o x 
aniversário de Galiza Nova, as orixes 
do Dia da Patria, a banda deseñada na 
Galiza, a situación da língua, a repre
sión sobre as Mocidades Galeguistas 
do 36, entre outros; entrevistas a Lois 
Oiéguez e aos CAE. Agora podes 
subscreber-te de balde enviando os 
teus dados completos ao noso local na
cional (Santiago de Chile, 28 entrechan 
direito. 15.706 Compostela-Galiza) e 
cada tres meses receberás a nosa pu
blicación na tua casa. Le e difunde!. 

• A European Elasmobranch As
sociation e Shark Trust busca per
soas na Galiza que estean intere
sadas no estudo e conservación 
de raias e tiburóns. Se desexas al
gunha información adicional ou que
res unirte a nós somentes tes que es
cribir a : Sarah Fowler, European 
Elasmobrach Association , Nature 
Conservation Bureau 36 Kingfisher 
Court. Nambridge Road. Newbury. 
Berkshire RG14 5SJ UK. Teléfono 
(+44) (O) 1635 550 380, fax 550 230 

• Desexaria manter corresponden
cia asi como recibir axuda humanitá
ria. Escreber a: Leslie Rabassa Fonse
ca. Apdo . postal 5364, código postal 
70.300. Camagüey 3 Cuba 

• Kiko Neves ven de publicar o seu 
último poemário, Un poema de 
amor, que podes solicitar a: rua Mora
les Hidalgo, Ponteareas 36.860. Enví
anse contrareembolso de 750 pta Ta
mén podes consultar a sua páxina en 
intemet: http: // www arrakis.es/ - .Kiko
neves ou o seu correo electrónico Kiko
neves@ arrakis.es. 

ARTE RUPESTRE 
GALEGA 
CARA O ÉCULO XXI 

gar a inauguración da ex
posición de pintura de 
Freijeiro na Nova Sala de 
Expo ición de Caixavigo. 

Mérc re 9 maugur u e 
na Cisa d An a m cra 
arqu ol6x1ca, organizada 
poi M eu Municip l Qui
ñones de León, A Arte Rupes
tre galega cara o século XXI. 

ÜLGACARA A, 
ANxo BARREIRO E 
l ABEL LLORÉN 

Até o 15 de Setembro a sala 
de ane do Caixavigo acolle 
a mostra conxunta das pin
toras Ameos Bé!rreiro, Oiga 
Carasa e 1 abe) Lloréns. 

12 ANOS DA MESA 

No café T rincheira (lrmandi
ños, 15) encóntrase amostra 
de cartaces da Mesa pola 
Normalización Lingüfstica 
coa que ilustran a laboura 
nos seus 12 anos de andaina. 

SUAREZ LLANOS 

•MOSICA 

FREIXOROCK 

• Inglesa nativa licenciada. Clases 
e traducións. Teléfono 986 436 521. 

• Camiseta Galiza sempre isubmis
sa! a venda por ANOC da Terra de 
Trasancos. Legenda e desenho es
tampados em branco sobre fundo pre
to. Talhas: L, XL, e XXL. Por 1 .000 pta. 
máis portes de envio. Encomenda-a já 
no Apdo. de Correios 229 de Ferro!. 

• Véndese artesanía feíta con frores 
(diademas, coleteiras, pasadores, pin
zas .. . ). Telf. 986 540 562, polas noítes 
desde as 22 h. Perguntar por Elisa. 

• O Primeiro número da coleczón 
O Roibén de poesía, dedicado a au
tores da Terra Eu-Navia, acaba de 
sair do prelo. Poden-se solicitar 
exemplares no telefone 909 049 971. 

• Manual de inicia~om a língua ga
lega. Socolingüística, morfosintaxe, 
ortografía e léxico. Ja nom tés escusa 
para nom escrever em galego. Para 
aprenderes por ti mesmo, 125 pp., 
ilustradas. 1.200 pta. máis portes de 
envio. Fai logo a tua encomenda no 
Ap . 570 de Ferrol da Artábria. 

• Véndese finca de 2.177 metros 
cadrados en Meirás (Concello de 
Sada) . Edificábel (Vivenda familiar 
illada) . Edificabilidade de O, 1 o me
tros cadrados por cada metro cadra
do. Altura máxima de 6,50 m. (baixo, 
un andar e aproveitamento baixo cu
berta). 7 .000 .000 pta. Teléfono 981 
614 348. 

• Nova ldade, boletim reintegra
cionista mensal procura corres
pondentes voluntários nas seguin
tes comarcas galegas: Aneares e 
Baixo Návea, Bergo e Cabreira, Pa
dornelo e Sanábria. Interesados redi
jam-se ao Apdo. 5.5094. 28080 Ma
drid, com op~om de especialidade ou 
conhecimentos , sinalando jeito de 
contactar e tempo livre a dispor. 

• A Asociación chantadina A Char
ca distribue de balde sendeiros po
los vellos camiños reais na serra 
do Faro , no Apdo. 35 de Chantada 
ou no teléfono 982 1-62 582. 

• Oferécese intérprete de tangos, 
boleros e rancheras á xente inte
resada en formar un grupo musical 
en Santiago de Compostela ou bis
barra que goste destes estilos . 
Chamar ao telf. 981 891 592 a par
tir das 22 h. Xúlio. + 

•TEATRO 

ELs )OGLARS 

O Sábado 12 ás 22,30 h, e 
o Domingo 13 ás 20,30 h, 
terá lugar no Centro Cul
tural Caixavigo, a posta en 
cena do último traballo da 
compañia catalana Els ] o
glars. Baixo o título La in
creíble Historia del Dr. 
Floit & Mr. Pla, atópase 
unha crítica á sociedade 
catalana. 

MAGNOLIAS 
DE ACERO 

TEMPOS Novos 
www.corevia.com/enisa/tempos 

Exposición antolóxica adi
cada ao pintor vigués Suá
rez-Llanos na Sala de Expo
sicións do Centro Cultural. 

Esta fin de semana, do 11 ao 
13, en San Xoán de Freixo, 
Valadares, ten lugar o festi
val Freixo Rock. O Venres 11 
dá comezo, ás 20 h, co ac
tuación dos grupos: Vomito 
(Bilbo), KG. Ben (San Mi
guel), Schk.ophrenia (Vigo), 
Podridos (Beade), Knock
out (Vigo), Nen@s da rewl· 
ta (Vigo), O pequeno Balti
more (Vigo), Gran Ramera 
(Vigo). O Sábado 12 come
zará ás 20 h, cos grupos: Dr. 
Calypso (Barcelona), Oxtiax 
ke te pariu (Freixo), No hay 
manera (Vigo), Cachetito 
(Camos), B.C. Rocks (Vi
go), Keltoi! (Vigo), Zanca· 
dilla (Basauri-Bizkaia) e 
Na'Haliel (Nigrán). O Do
mingo pecha o festival coa 
actuación dos grupos Con· 
tradanr;a (Vigo) e Os Ci
priáns (Freixo), a partir das 
12 h. O prezo dos concertos 
por dia é de 500 pta. Existe 
unha zona habilitada para a 
acampada por 500 pta. 

O Xoves 1 7 ás 20,30 h. o 
Caixavigo acollerá a repre
sentación da obra de Ro
ben Harling, Magnolias de 
acero, dirixida por Ricard 
Reguant. Entradas á venda 
no (986) 23 80 51. 

Tempos Noves, a revista que dinxe Luis 
Alvarez Pousa ten unha páxina web na 
que se pode consultar o númem do mes. 
lnclue as seccíóns A Cont:I'fltempo, V oc.es 
e Culruras e o Sumárlo da publicadón. + 

ÜS INVENTOS 
ooTBO 

Desde o dia 9 está aberta 
na sala Temática de Caixa
vigo a mostra Os inventos 
do TBO. Aberta até o vin
deiro 25 de Outubro. 

FREIJEIRO 

O Xoves 16 ás 20 h, ten lu-

IN WüNDERLAND 

O Domingo 13 de Setem
bro pecha a mostra de foto
grafia e escultura de Mari
na Couñago Enríquez, 
aberta na galería Artefacto. 

O ARTISTA 
NO SEU SÉCULO 

Está aberta na Casa das Ar
tes a mostra antolóxica do 
pintor de José Frau. Póde
se contemplar de Martes a 
Sábado de 11 a 14 h, e de 
17,30 a 21,30 h, Domingos 
e festivos de 11 a 14 h. 

Valen~a 

• ROMARIA 

FESTIVAL FOLCLÓRICO 
DEÜANFEI 

O Sábado 19 ás 22 h, dará 
comezo ofestival folclórico 
de Ganfei que contará coa 
presenza do Grupo Folcló
rico de Ganfei, Rancho de 
Lagame~s (Palmela), Ran
cho da Lourosa (S. Joao da 
Madeira), Rancho de Ter
cena (Oeiras), Rancho da 
Coja (Arganil), Rancho do 
Retacho ( Castelo Branca) 
e o Agrupamento de Vila 
de Coito (Santarém).+ 

Encrucillado XOAN COSTA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Horizontal 

l. Entregade. Pequena vesícula superficial que 
aparece na boca 2. Marchade, saíde. Equivoca
cións 3. Resultado dunha adición. Ama, pro
pietaria 4. Suceden, acontecen 5. Bondadoso. 
Forma abreviada de está 6. Circundada, dispos
ta en forma de roda 7. Pronome de terceira 
persoa. Mastigar ou cortar cos dentes 8. Do sul. 
Prefixo designativo de negación 9. Pronome 
demostrativo. Cocelo sen auga nin aceite. 

Vertical 

l. Contracción de de e iso. Entregase 2. Pre
senta razóns, expón. Luz, con seseo 3. Diabo, 
Satanás. Batraquio moi frecuente en pozas, la
goas e regos 4. Planta leñosa, elevada e que a 
partir de certa altura se divide en pólas con fo
llas 5. Roda pequena 6. Quéimase. Ao revés, 
poña sal a unha cousa 7. Relacionado coa fron
te 8. Maior ou menor elevación dos sons que 
fai que sexan graves ou agudos. Xefe militar 9. 
Cocer sen usar auga ou aceite. Río que pasa por 
Florencia e atravesa Pisa.+ 

Caldo de letras 
D A E M C D T N 

L I Z T J S X V 

L O R R Q A F A 

M V A J R R A -G 

O U C D K D Z T 

I F A P E I X E 

K P D K S Ñ U S 

F A N E C A R S 

J p 

e 
F 

A 

e; 
o 

L 

L 

Y K D F F U E R C D I O 

E O K W B P L C T O N M 

R Ñ D I V C O N G R O O 

W A O R R O B X F N B L 

Unha dúcea de peixes doados de atopar nas prazas. 

SOLUCIONS AO ENCRUCil..LADO 

ºOmIV ''tlVSV "6 
lIVQV . NOl ·s lV l 
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SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 
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Cúmprense vintecinco anos do asasinato do cantautor chileno 

'A desalambrar' a memória de Víctor Jara 
-0- B.R.L. 

A dramática morte de Víctor 
Jara, asasinado no Estádio 
Nacional de Santiago tras so
frer torturas, cinco dias des
pois do golpe militar que de
rrocou o governo democráti· 
co de Allende, converteuno 
nun mártir para os que lem
bra n e condenouno ao es
quecemento de quen quere 
pasar a ~áxina dos anos máis 
escures da história de Chile. 
Relegado quedou tamén o 
seu labor como director tea
tral e o destacado papel que 
desempeñou dentro da Nova 
Canción Chilena e do move
mento de cantautores latinoa
mericanos dos anos sesenta. 

"Mi padre fue peón de hacienda/ 
y yo un revolucionario,/ mis hijos 
pusieron tienda,/ mi nieto es un 
funcionario" (Juan sin tierra). 
Víctor Jara naceu o 28 de Se
tembro do . 1932 en Lonquén, 
unha aldea a oitenta quilómetros 
de Santiago pero completamen
te illada da capital, nunha rexión 
na que o folclore e ~ supersti
ción formaban ainda parte da vi
da cotiá. Os seus pais1, labregos, 
eran inquilinos, a versipn chilena 
dos caseiros galegos,: e acaba
ron marchando a Sa~tiago na 
procura de mellares perspecti
vas vitais. Trala morte da sua 
nai Jara permaneceu durante un 
ano no Seminário Redentorista 
de San Bernardo. 

O teatro e a música 

Despois de abandonar '. o semi
nário co firme propósito de non 
volver escoitar misa nunca, Víc
tor Jara ingresou no Coro Uni
versitário e participou na primei
ra montaxe de Carmina Burana. 
Esa experiéncia permitiulle en
trar en contacto co grupo de 
pantomima que dirixia Enrique 
Noisvinder e comezar a sua re
lación co mundo do teatro. Pou
co despois ingresa no grupo de 
cantos e danzas folclóricas 
Cuncumén, co que viaxará no 
1961 como director artístico por 
Holanda, Franza, a Unión So-

viética e vários países do Leste 
europeu. 

Tamén tivo naquela altura o seu 
primeiro encentro coa cantautora 
Violeta Parra, que o animou a se
guir compoñendo cancións. Dous 
anos despois nacerá Paloma, 
quiero contarte, que marca o co
mezo do seu traballo de criación 
musical e poética. Durante os no
ve anos posteriores á xira con 
Cuncumén Jara traballou como 
membro da equipa permanente 
de directores do Instituto de Tea
tro da Universidade de Chile e foi 
recoñecido como un dos profisio
nais máis creativos da década. 
Dirixiu obras didácticas de 

, Brecht, pezas do teatro contem
poráneo británico e norteameri
cano e criacións dos novas dra
maturgos chilenos. 

A canción como arma 

"Hijo de la rebeldía/ lo siguen 
veinte más veinte/porque él re
gala su vida/ellos le quieren dar 
muerte" (El aparecido, dedica
da a Ernesto Che Guevara). 
Sen embargo Jara é recordado 
principalmente como composi-

ALGARVE RIO E SAO PAULO 

tor e intérprete de cancións. 
Tras comezar escrebendo pe
zas eminentemente autobiográ
ficas, radiografías sentimentais 
como Te recuerdo, Amanda , 
nos anos sesenta as suas com
posicións van tratar sobretodo 
os problemas e obxectivqs dos 
pavos latinoamericanos. E doa
do identificalo coa "canción 
protesta'', ainda que el mesmo 
puña reparos a esta denomina
ción cando se refería á sua "in
dustrialización e comerciali
zación" das mans do "imperia
lismo norteamericano". 

Mentres, o clima político de 
Chile, governado polo demo
cristián Freí, parecía reclamar 
un cámbio radical. O ataque 
que noventa famílias labregas 
sofreron a mans da policía tras 
ocupar parte das terras dun lati 
fundista inspirou a Jara unha 
das suas cancións máis lem
bradas, Puerto Montt, "murió 
sin saber por qué! le acribillaron 
el pecho/ luchando por el dere
cho/ de un suelo para vivir". 

Naqueles anos Jara seguiu tra
ballando como director teatral, 

CARACAS E BOGOTA 

APARTAMENTOS 4 PERSOAS (T-10) do 1 ao 30 de Setembro do 16 ao 30 de Setembro 

VILAMOURA ••••••••••••••• 6.900 Pta/ Noite 
QUARTEIRA ................. 6.900 Pta/ Noite 
ALBUFEIRA .................. 6.700 Pta/ Noite 
PRAIA DA ROCHA ••••••• 7.200 Pta/ Noite 
ARMA~ÁO DA PERA .... 8.900 Pta/ Noite 

112.000 pta. 
ida e volta 

(validez 6 meses/aberto) 

98.000pta. 
ida e volta 

(validez 6 meses/aberto) 

montando obras como o Marat 
Sade de Weiss, a Antígona de 
Sófocles ou Viet-Rock, de Me
gan Terry. Edita tamén os seus 
primeiros discos, Víctor Jara e 
Pongo en tus manos abiertas, 
este último na discográfica re
cén criada palas mocidades do 
Partido Comunista e obtén o 
primeiro prémio no Festival da 
Canción Chilena. 

O canto truncado 

Tres novos discos, Canto libre, 
El derecho a vivir en paz, coa 
sua homenaxe ao povo vietna
mita e La población e chega o 
1973, o ano da chegada ao go
verno da Unidade Popular de 
Salvador Allende, para quen Ja
ra fixera campaña eleitoral realí
zando concertos. O 11 de Se
tembro, acudiu á inauguración 
da exposición Por la vida. Con
tra el fascismo na Universidade 
Técnica de Santiago. A policía 
militar deteno e condúceo ao 
Estado Nacional onde foi asasi
nado cinco días despois. ''A de
salambrar, a desalambrar!, que 
la tierra es nuestra, tuya y de 
aquel" (A desalambrar).• 

/;r~ 
IDA E VOLTA 

MINHO EXPRESSO 
tlew York (do 7/9 ao 31/10) ................ 72.000 pta. 
lo Angeles ................................ 117.000 pta. 
San Francisco ............................. 117.000 pta. 
london ......................................... 36.000 pta. 
Quito .......................................... 124.000 pta. 
Miami (do 7/9 ao 31;10¡ ...................... 93.000 pta. 
Boston (do 7/9 ao 31/10) ..................... 72.000 pta. 
Atlanta (do 7/9 ao 311101 ••••• ~ .............. 93.000 pta. 
Sofia ............................................ 81 .000 pta. 
Guayaquil .................................. 124.000 pta. 
lampa .......................................... 99.900 pta. 

Johannesburg ............................... 93.000 pta. 
B. Aires con 1 noite hotel en Amsterdam ••• 125.000 pta. 
México (do 16/9 ao 30/11) ................... 99.900 pta. 
A~ores (8 días) ••••••••••••••••••••••• desde 81.000 pta. 
Madeira (8 días) .................... desde 63.000 pta. 

VIAGENS 
SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 • 35151) 82 01 300 
FAX 07 351 51 82013o9 

Valen~a do Minho 
E·Mail: viagensminho@mail.telepac.pt 

Fotografía 
XELIS DE TORO 

Os aconteciment~s en Ir
landa do Norde van cain
d¿, como fichas dun domi

nó. É posíbel que un dos conflitos 
máis sanguiñentos e tercos, tanto 
ou máis que o de Euskadi, vaia ter 
un final feliz. Calquera día David 
Trimble e Gerry Adams mesmo 
acabarán chocando as cinco po
sando para os fotógrafos, pode que 
Clinton, se aínda está para eses 
trotes daquela, ou Blair, aparece
rán no fondo, mesmo pode que 
caia algún que outro Nobel da 
paz, compartido ou non, para 
quen non se mova na fotografía. 

O sufrimento constante, testón, 
fortuito, de quen pasaba por alí, 
cando ninguén ll e mandou, e 
dos familiar s dos que pasaban 
por alí cand ninguén lles man
dou, pasará a un lugar que e tará 
máis ou men s, detrá d s dig
natarios e autoridades da fot -
grafía, e con ecuentem nte e n
didatos a N bel. 

Recordar sufrimenr 
mas é reacci nari n m m nt 
hi tóricos tan tra cend ntai , m 
que me mo pode haber pr mi 
Nobel por medio, en embargo, 
Patrick, Tim, Mary, ou T xema, e 
todo os nomes que queiramo 
poñer nunha Ji ta en fin, non 
estarán no pub para brindar pola 
paz, nin participarán na cel bra
cións que g llá e aveciñen. 

Creo que vai endo hora Je in
terrogar non só a que di paran 
ao peito e poñen bombas, para 
conseguir obxectivo que eles 
eren xustos, enón a todos os po
líticos que a ogan e abocan a 
ectores da poboación ao enfren

tamento, en vez de á bú queda 
do diálogo, ¿Como é po ( el ue 
os seus obxectivo poidan er 
xu to cando empregan medio 
tan inxu t ? ¿Onde e tá o err 
lóxico para que gru e organi, 
zación torturen, a a inen, ate
rr ricen a ac1on, a m · -
mo tempo poidan u ·ar no u 
vocabulario pal c m líber, 
tade, p b , etc.? Qu di:p ren 
per que c id n <la lin uax 

VOLVER AO REGO 

º
Govemo ven de declarar 
o "asunto Clemente", 
cuestión de Estado. A 

ninguén lle pasa pola cabeza que 
os partidos estatais -os únicos 
que se pronúncian!- debatan un 
problema semellante do adestra
dor de balonvolea ou o de ciclis
mo. A identidade nacional re, 
síntese se falla o selecionado 
futbolístico e Aznar sabe que a 
arquitectura do seu proxecto po
de quebrar se no vindeiro parti
do de Granada a derrota se repe, 
te. Precisamente na Granada de 
Boabdil e, para máis amolar, 
cando os partidos nacionalistas 
van resolver en Bilbao pedir se
lecións deportivas próp.rias para 
as suas nacións. • 


