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O SlG nega que a campaña pasada baixase
a produción láctea

Edicións Xerais de Galícia paso a mans
da multinacional Havos

FUNDADO EN 1907

17DESETEMBR0•1998•ANOXXl•IVXEIRA

N 2 848•200PTA

ETA anuncia unha trégua" unilateral e indefinida"
A organización basca ETA anunciou
na noite do 16 de Setembro unha tré,
gua unilateral, indefinida e n condi,
cións. Pésie a er a primeira v z qu r ,
aliza este anúncio e as perspectivas que
abre, o ministro do Interior, Mayor
Oreja, calificouno, surpresiva tozuda,
mente de "trampa coxuntural para fa,

vorecer ao partido nacionalistas ba ,
co ". D de P OE fixer n unha val ,
ración m 11 nt . P la contra,
fir,
mante do Acordo de Leizarán de taca,
ron a importáncia desta nova, resaltan,
do qu abre un camiño d paz para Eu ,
kadi. E t ac rd
b
d nv lv r,
e, pre i am nt , n a exi téncia d

violéncia, segundo un dos pontos asina,
do p la 23 organizacións bascas. ETA
xu tífica ta cisión histórica nun ex,
tenso comunicado porque "as novas
condicións políticas que se están a dar
p rmít nnos arriscar na nosa loira pola
paz", xu tificando que ainda non entre,
gue a armas porque as "reserva para

atitudes defensivas". Dous paragrafos
deste comunicado cópian case literal,
mente o anuncio do IRA cando come,
zou a sua trégua para dar paso ás con,
versas de paz. ET A tarnén afirma que
está disposta "a darlle voz á sociedade
basca", un dos pontos principais do

Acordo de Leizarán. •

Ardanza asegura que aConstitución debe adecuarse á
realidade nacional que se marxinou en 1977

O Encontro ele Euskadi
relanza o debate sobre
a plurinacionalidade
do Estado
BNG, CIU e PNV reuníronse os días 15, 16 e 17 de
Setembro en Bilbao e Vitória para aprofundar nos pontos en comun entre as principais forzas nacionalistas
do Estado. A mensaxe lanzada desta volta é que a Declaración de Barcelona e os documentos de traballo
adxuntos non son flor dun dia nen pantalla eleitoral senón unha aposta do nacionalismo para adecuar a articulación do Estado á existéncia de nacións de pleno
dereito, que queren soberanía no novo marco europeu
que no seu dia non contemplou a Constitución vixente.

MATAR A KERENSKI
Xosé Antonio Moreno

Un estilo claro e puro.
Adialéctica entre o individuo e a
Historia. O amor, a sorpresa e a
desilusión. As persoas
como aprendices da vida.

o próximo encontro teró lugar en Compostela.

XAN CARBALLA

Afama de Felipe Antonio Tabucchi
'A literatura ten que entrar nas vísceras da história'
de Borbón
esperta interese
António Tabucchi gesta pc:i.sar
grandes tempadas na sua casa
ao pé da Praga do Príncipe Real
na sua visita
neste bairro tranquilo da Lisboa
A visita oficial do D. Felipe de
Borbón a Galiza foi espertando
interese segundo ian pasando
os días, máis pola sua fama
que polo seu cárrego. Pero o
Príncipe demostrou estar ben
informado da Galiza oficial e
coñecedor dos tópicos , ainda
que mostrou interese en aprender. Algo bastante difícil por
canto esta estáncia foi programada cara á publicidade nos
méios de comunicación. (Pax. 4)

que o fascinou hai xa máis de
trinta anos. En A gastrite de Platón -que ven de publicar na
Franza e de contado sairá en
español e italiano- polemiza
con Umberto Eco e defende o
papel de intervención dos intelectuais como "estranxeirados á
marxe do poder". Denunciou a
condea ao cárcere sen probas
do intelectual italiano Adriano
Soffri na ltália democrática como o seu Pereira rebentara nas
páxinas do xornal contra a re.presión salazarista. (Páx. 26-27)
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Ardanza consie en Barcelona
dero u que a
Jordi Pujo! só reci- 1
pp
Constitución
b ira aos portavoquedou obsoleces das forzas asideben
ir
ta en temas
nantes da Declaración de Barcelopensando que os esesnciais que
non se puidena, no xa . coñeciperiféricos vistos ran contemplar
do como Encontro
en 1977 o que
de Euskadi, o lendesde Bruxelas levou
ao nadakari José Antoni
cionalismo basArdanza dirixiuse
son eles"
ca a votar necun discurso de
gativamente
PERE ESTEVE
fundo calado a toaquel texto "pédas as delegas i e a que fucións, no que aumos escrupulogurou unha pronta
samente resapertura dun novo
peituosos con
horizonte político
el". Segundo o
no que as forzas
nacionalistas terán un papel relendakari o texto elaborado bainovado.
xo presión en 1977 non tiña

PsoE e

nada que ver co
escenário europeu que despois
se debuxou e
ninguén pode
proxectar nengun
fu tu ro sen contemplar esa nova
realidade: "desaparecen fronteiras, moedas e os
exércitos mudan
o seu papel. lsto
abriga a cambiar
a Constitución".

1

taluña pala via
de inventar o caté para todos
que é a orixe do
actual Estado
das Autonomías.
Ese traxe pasou
de moda, quedóuselle pequeno e sábeno PP
e PSOE ainda
que agachan a
MANUEL BEIRAS cabeza".

Sendo forzas
distintas
poñemos en
marcha un
proceso racional
e democrático"

X.

Referíuse tamén
ao título VIII "que
todos sabemos como se fixo,
para evitar dar resposta específica a Galiza, País Vasco e Ca-

Novo
escenário
Coincidía así Ar-danza GQ que veñen asegurando os dirixentes de BNG, CiU e
Pasa á páxina seguinte

1
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Ven da páxina anterior

PNV, "o novo curso político
vaise ver modificado profundamente de aqui a poucos meses: haberá eleicións en Euskadi, Cataluña e EuroP,eas e
Municipais en Xuño. E fácil
pensar nunha convocatória ás
Cortes no prazo dun ano, e daquela haberá que abrir o melón
sen complexos, nen apriorismos, con respeito ás reglas do
xogo democrático e liberdade
ds persoas para emitir e defender as suas opinións. Sen
medo a sables".
A celebración deste Encontro
de Euskadi, cando xa se sintia
a inminéncia da trégua de
ETA, deulle unha nova perspectiva ás afirmacións de Ardanza que asegura que a chegada da paz "vai traer convivéncia democrática e tirará
medos. Tamén nós nacionalistas ternos que mordernos moitas veces a língua, e daquela
poderemos facer política con
espazos moito máis abertos. A
paz vainos permitir funcionar
con normalidade e nese novo
tempo político os traballos voso van ter o seu froito".

Camiño democrático
Pare Esteva, Xabier Arzallus e
Xosé Manuel Beiras volveron
ser as tres estrelas para os
méios de comunicación que
desde o 17 de Xullo pasado
queren saber que futuro ten a
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aposta comu n
acusada polo PP
de "eleitoralista",
mesmo tentando
algun dos deputados no Parlamento basco denunciar "uso partidista da institución", por se reunir na sede lexislativa.
Esteve (CiU) falou da "necesidad e de empuxar
os cámbios, porque se PP e
PSOE non se
dan canta de que
hai que facer mudanzas por camiños democráticos
ao final terán que
aceitar que sexa
polo seu próprio
peso qu se fagan,
porque ademais
deben ir pensando que os periféricos, vistos desde Bruxelas son
eles".
lncidiu tamén en
criticar a posición
de Rajoy "que é
verdadeiramente
numantina, e non
se decata que o
que se comezou
en Barcelona non
é simplesmente a

1

Achegada
da paz
permitiralle aos
nacionalistas
funcionar con
normalidade e
facer política en
espácios moito
máis abertos"

J. A. ARDANZA

O anúncio
da trégua
de ETA acentuou
ainda máis
a importáncia
do encentro.

sinatura dun papel. O que importa, moito máis
ainda que os
contidos, é o estilo que damos, a
nosa imaxe de
colaboración. lso
é o que máis
preocupa".
Xosé
Manuel
Beiras pola sua
parte
insistiu
nunha idea que
xa avanzara en
Barcelona. "Estamos formulando
un reto porque
sendo forzas políticas con orientaci óns diferentes somos quen
de poñer en marcha un proceso
racional e democrático que por
forza vai dar os
seus froitos. Farémolo con paso
firme, porque xa
demostramos
que non era papel mellado nen
fogos artificiais
como se quixo
apresentar nos
dias imediatos á
sinatura de Barcelona. lsto é
irreversíbel e non
se van dar pasos
atrás".•

Ardanxa augurou unha pronta abertura dun novo horizonte político e a chegada da poz.

lbarrebce, candidato do PNV a lendakari, xunto con Francisco Rodríguez.

Francisco Rodríguez
'A coordenación no Congreso partirá da lealdade e
iso contribue aromper obipartidismo PP/PSOE'
Un dos acordos do Encontro
de Euskadi é comezar a coordenar certos traballos parlamentares en Madrid.
Basicamente trátase de que
estabelecemos unha relación
de lealdade á hora de comunicarnos as posicións en temas
cruciais e bilaterais. Queremos
procurar uns mínimos que podamos compartir, especialmente referidos a cultura, língua, liberdade e dereitos democráticos . Tamén queremos poñer
en estudo a reforma do Senado , as posicións en Defensa,
Asuntos Exteriores e en relación á UE. Sobre todo ternos
vontade de que exista algun tipo de iniciativa ou moción que
poda ser asinada por todos, e
ademais comunicarnos todo o
que teña interese para tratar
de acadar posicións comuns.

seculorum. Ven que hai unha
posibilidade clara de quebrar o
bipartidismo. Daquela comprenden que a unión entre as forzas
nacionalistas vai impedir xogar
con eles da mesma maneira e
non lles gesta. Pensaban que
situación ia ser imperecedeira e
ainda que só seña un perfil de
como pode ser o futuro percébeno como unha ameaza.

E que balance fai para o nacionalismo galego do que se
viu desde Xullo pasado?

Contemplado desde o Estado, como ve a reacción das
forzas estatais á Declaración
de Barcelona?

Momentaneamente hai que dicer unha cousa: a existéncia de
Galiza como nación é un ponto
de partida do que xa non se pode volver atrás. Nós tiñamos un
déficit moi importante nese aspecto e isto é algo que ternos
claro xa: a homologación como
nación dentro de calquera discusión ou saida que se dé. En
calquer cámbio cualitativo sobre as nacións do Estado español Galiza vai estar presente en
pé de igoaldade.

É a proba de que para eles a
desunión e o bilateralismo era
básico para manter o statu quo.
Na medida na que ven na Declaración unha potencialidade, a
longo e medio prazo, de mudar
a estrutura institucional do Estado español considérana inaceitábel e procuran que a situación
actual permaneza per secula

Que este proceso dé máis ou
menos de si depende de nós os
galegos, do empeño que poñamos, porque ninguén nos vai
solucionar os nosos problemas.
A nosa é a situación máis específica dentro deste trípode nacional e ternos que facerlle entender á sociedade galega o
que pode esperar e o que non.•

Adiantando pasos e tempo
Se non se pode afirmar que a Declaración de
Barcelona foi a desencadeante dun novo clima no que
a necesidade dunha nova Transición se proxecta
nídiamente no mundo político, nas finanzas, nas
empresas e na lgrexa, si que apareceu no momento
preciso e, finalmente, pode ser determinante para a
nova configuración do Estado. Determinante tamén
para Galiza, ausente como tal na Restauración
Borbónica, que agora ten voz própria en igualdade de
condicións coas outras nacións periféricas.
A configuración do Estado español, do que o
chamado Problema Basca é, hoxe por hoxe, o tumor
que máis debilita ás institucións, facendo correr
regueiros de sangµe, non quedou resalto co Estado
das Autonomías. E este problema, enquistado nas
relacións peninsulares, o cancro que matou á UCD,
liquidou a Suárez, desencadeou o golpe de Estado
do 23-F, derrotou ao PSOE e está a propiciar un
enfrentamento político, que escaravella gravemente ·
nas institucións democráticas, sobre todo na
Xustiza.

Os socialistas cataláns afirmaron na apresentación do
seu documento "Agora un novo federalismo" (a sua
visión para a reconstrución do Estado) que é preciso
pór fin ao enfrentamento entre PP e PSOE que leva a
un enfrentamento institucional escachizando as
estruturas do próprio Estado. Tanto Serra como
Maragall foron máis alá e recoñeceron que xa era
tempo de mudar a Constitución, porque os pactos
realizados nun determinado momento non poden atar
a todas ás xeneracións que non participaron neles,
pois as circunstáncias nas que se moven son
totalmente diferentes.
Unha premisa que todos apontan como válida para
rematar co clima de enfrentamento institucional (o
último dos cales é a auséncia do PSOE na apertura do
ano xudicial) é a de rematar coa violéncia en Euskadi .
Pero rematar coa violéncia é imposíbel sen a
desaparición das suas causas, políticas.
A declaración de Lizarra e o anúncio de trégua feito
público por ET A abre o camiño á negociación en

Euskadi seguindo o modelo irlandés e dá por finalizado
o enfrentamento entre os nacionalistas bascas. Pero o
resultado deste proceso, longo e intermitente, non pode
situarse unicamente en Euskadi. As solucións acadadas
englobarán, sen remisión, ás outras nacións do Estado.
Euskadi non pode ter un proceso que non abranga á
totalidade do Estado na sua reformulación, sexa cal
sexa esta ao rematar as negociacións.

É por iso polo que o Pacto de Barcelona, asinado
pelas tres forzas nacionalistas maioritárias nas nacións
sen Estado, ao que poderán aderirse outras
formacións nacionalistas, é máis que un punto de
consenso; un camiño que posibilitará a solución basca
e a solución do Estado que, máis tarde ou máis cedo,
terá que andarse. Os nacionalistas xa comezaron a
sua posta en comun, o que adianta prazos e simplifica
o proceso. Un proceso no que terá que participar a
UE, dai a importáncia deste novo encentro en Silbo
entre BNG, CiU e PNV, fixando os princípios de
cooperación en Bruxelas. •
ANOSA TERRA
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Oprograma da sua visita á Galiza foi elaborado para os meios de comunicación

Un príncipe famoso
* P . CASTRO

Mália descreber os meios informativos que as xentes se
amoreaban para saudar ao
príncipe, o seu paso por
Compostela transcorreu sen
pena nen grória, aclamado
máis pola sua fama que polo
cargo. Só alguns centos de
persoas esperaban a sua
chegada á praza do Obradoiro o dia que comezaba a visita oficial. Entre eles un abondoso número de turistas, unha formación militar a ritmo
do hino de España, un elevado número de gardas de seguridade da Casa Real, policias nacionais de uniforme e
de paisano e os representantes políticos do Governo galego e do Concello de Santiago.
Ás dez e média da mañá do Luns
14 de Setembro, dábase por comezada a visita oficial de Felipe,
Príncipe de Astúrias -asi asina
nos libros de Honra- á Galiza.
Segundo se anunciaba desde o
pazo da Zarzuela, durante os cinco dias de estadía no país, o herdeiro da coroa viña a coñecer a
realidade galega, os seus sectores produtivos, desde o agro até
a cultura, e a manter reunións
con forzas políticas e sindicais.
Outro dos obxectivos sinalados
como motivo da visita era o da
sua intención de porse en contacto cos galegas e galegas.
Cun apretado calendário, que o
leva a unha velocidade vertixinosa dun ponto a outro da xeografia
do país, os primeiros dias foron
efeitivamente de reunións. Sen
embargo, a sua intención de "ver,
escoitar e sentir con vós a realidade que estades forxando nela"
semella máis complicada. Na sua
chegada a Compostela, á praza
do Obradoiro, as bandas tras das
que se colocaba o público, ben
protexidas palas forzas de orde,
estaban estratéxicamente colocadas para que parecera que había
unha marea de público. O certo é
que non houbo nengun achegamento aos poucos composteláns
congregados e só os meios de
comunicación podian colocarse a
unha distáncia prudencial.
De contado, o príncipe entrou no
pazo de Raxoi e tras del o Presidente da Xunta, os conselleiros,
os de seguridade e a prensa. A
maior parte dos actos que tiveron
lugar esa mañá, non estaban
pensados para o público, senón
para os meios de comunicación.
Sen embargo, nen sequer a prensa podía enturbiar a intimidada.do
encontro. Por iso, só ao momento
no que se deu leitura aos discursos, puideron asistir os xornalistas que eran, de feíto, os únicos
que estaban escoitando, ademais
dos representantes oficiais.

Visión oficial
O presidente da Xunta, Manuel
Fraga lribarne, centrou o seu discurso nos logros acadados polo
seu Governo nestes últimos anos.
Non faltaron referéncias á Carta

Magna, que "consagra a unidade
de España como pátria comun e
indivisíbel de todos os españois",
nen ao papel da Corca, coa sua
"función arbitral e moderadora,
fundamental para o correcto funcionamento da complexa engranaxe artellada polos distintos níveis e ámbitos do Estado''.
Á sua vez, Felipe de Barbón lia
un discurso ao que non lle faltaron os tópicos, con referéncias
ás "xentes que se sinten como
poucas unidas ao «terruño,,", ou
con lembranzas á Galiza que
"se prolonga ao outro lado do
mar, afortalando continuamente
ese vencello de galeguidade
que sentin persoalmente ao
abrazar aos galegas da diáspora nos meus encontros cos nasos compatriotas ao longo e ancho de Hispanoamérica".
Na sua primeira intervención
frente ao presidente da Xunta
tampouco esqueceu dar azos
aos logros acadados nestes últimos anos de xestión popular, na
Galiza, que, "respeitando un médio natural privilexiado, arrinca ao
vento e a auga mansa a enerxia
coa que mover indústrias punteiras, que están transformando a
estrutura da sua economía'', ou á
que "construe a sua nova estrutura sobre a base da unión económica e monetária". Un discurso
no que comezaba a porse de manifesto o bon asesoramento co
que conta e como a única realidade que se lle apresenta é a
que se quer desde a máis pura
oficialidade do poder.
Sen sair do pazo de Raxoi, es'a
mesma mañá o príncipe de Asturias reuníuse tamén co alcalde
compostelán, Xerardo Estévez,
e foi recebido pola corporación
municipal en pleno. Agasallos e
pequenas conversas foron os
resultados desta primeira parte

da xornada. Do concello levou
uns gravados realizados por artistas galegas, através dos que
representan a sua visión de
Compostela, e a concelleira do
BNG entregóulle un exemplar
de Os Reís de Galiza e un cartaz. Encarna Otero explicoulle o
que fora o Reino da Gali?a e
Felipe de Barbón aseguróulle
que sempre é bon aprender.
Nesta xuntanza cos portavoces
dos grupos municipais o herdeiro
da coroa interesouse pola situación do paro, da mocidade, da
droga, e mesmo fixo perguntas
sobre o patromónio cultural e sobre as repercusións e as reaccións que producira a peonalización da zona vella. Para os concell eiros foi, novamente, unha
proba do ben informado que está.

A.

O príncipe asegurou á saida ,
sen embargo , que o encentro
que máis interese suscitou durante a sua estadía en Compostela, foi a reunión mantida coa
Mesa ecos portavoces dos grupos parlamentários. No decurso
deste encentro, alén de perguntar sobre os problemas que se
lle apresentan á Galiza, dirixíuse en concreto aos representantes nacionalistas para coñecer a sua visión sobre a anunciada reforma do Senado. O interese do herdeiro viu dado, en
grande medida, polo descoñecimento que até o de agora tiña
sobre a particular visión do Estado que teñen os nacionalistas
galegas e sobre a diferente realidade que apresentan e na que
se moven, como el mesmo recoñeceu.
EIRÉ

Romai apoia a V ázquez?
A política é o xeito democrático de defender os intereses dos cidadáns? Os partidos políticos son as institucións criadas para organizar ese cometido? Qué intereses cidadáns defendeu Francisco
Vázquez na Coruña todos estes anos nos que foi alcalde? Non
eran os mesmos que os da burguesía coruñesa, os dos construtores
e especuladores? Non o apoiaron cos seus partidos, organizacións
e médios de comunicación?
Romai representa ao PP que, na Coruña, é a expresión destes mesmos intereses que tan ben defendeu Francisco Vázquez. Os fallos
clamorosos do ministro de Sanidade, un home avezado politicamente, dinamitando ao candidato da direita á alcaldia, poden ter a
leitura de permitirlle a Francisco Vázquez govemar de novo cómodamente (cos mesmos apoios que xa lle deu na sua primeira lexislatura como alcalde) antes que deixar que apareza en Maria Pita
un candidato do PP que non teña idénticos intereses/pactos que os
suscritos por Vázquez e Romai (separadamente) cos mesmos actores económicos da cidade. El Ideal Gallego, mudou de propietários
(mercárono os principais construtores) e de dirección, pode ser un
bon observatório das coincidéncias de intereses.•

Realidade plurilingüística
Conscientes da diferente realidade lingüística galega, desde
a Casa Real tiñan xa preparados os últimos parágrafos dos
diferentes discursos do príncipe
en galega. O uso da língua por
parte de Felipe de Barbón, contrasta co empecinamento dalguns representantes municipais
por rexeitala de forma sistemática. Resultou ben paradóxico
escoitar ao herdeiro da coroa,
"garante da unidade de Espaiía", ler partes en galega diante
dun Francisco Vázquez que o
recebia cun discurso completo
en español -o próprio Fraga
deixou tamén para o final uns
parágrafos en galega- e no que
non se cansaba de colocar o
"La" diante de Coruña.
Entre visitas programadas e actos oficiais, o representante da
Casa Real marchará, ao remate
da sua estadia na Galiza, cunha
visión ben pouco real do que é o
país. Pasada esta semana quedará a lembranza da polémica
suscitada no seo do PP, provocada pola oposición de Baltar a que
se programara unha visita ao
concello de Allariz, da negativa
da CIG a asistir á reunión fixada
cos sindicatos e do próprio concello de Allariz, onde se celebrarán os actos nunha praza da vita
e non na casa do concello. Alén
diso, a resaca informativa das notas emitidas polos xornalistas encarregados de seguilo de vila en
vila, unicamente para reproducir
os discursos que xa se entregan
por escrito, a paciéncia dos poucos que se achegaron atraidos
polos chamados dos bandos dos
concellos a ver á sua maxestade,
e os berros de "guapo" dalgunhas
das rapazas que acudiron a ver
ao herdeiro da monarquía española como se dun cantante de
rock se tratara. +
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Nove dos trece mariñeiros galegas retidos na illa de Reunión, de soberanía francesa, acusados de pesca ilegal,
sairon rumo París o Mércores 15 tras prestar declaración .
Está prevista a sua chegada a Vigo e Ribeira o Xoves 16.
Os dous barcos galegas retidos desde días atrás son o
Antonio Lorenzo e o Erciiia, con bandeira de Chile pero de
propriedade e tripulación galega. Dase o caso de que nesta mesma illa, está detido desde hai oito meses o capitán
do pesqueiro Mar del Sur 11, o boirense Manuel González
Vila, de 31 anos, por unha acusación semellante. A família
xa solicitou ao Ministério de Exteriores a sua intercesión.+

Pe~ción fiscal de un ano e meio de cadea

para un mozo que sacou
unha pancarta nas festas da Peregrina
O fiscal solicita un ano de meio de cárcere para un mozo de
Vilaboa que nas festas da Peregrina de 1996 enarbolou unha pancarta contra a empacadora de Vilaboa durante unha
corrida de touros. Cando o mozo sacou a pancarta catro
axentes da Policia Autonómica botáronse a el. Anteriormente o público berrara consignas contra a empacadora diante
das autoridades do PP que estaban presentes. Un dos
axentes denunciou que durante a detención do mozo xulgado, este rachou a sua camisa, por iso ten que respostar á
acusación dun delito de atentado contra a autoridade.
Todos os sectores cidadáns amosáronse surprendidos pola acusación e pola magnitude da solicitude do fiscal.+

O PP, en contra de que a autoestrada
San~ago·Dozón chegue a Ourense
BNG, PSOE e Grupo Mixto amosaronse favorábeis a que
a licitación da futura autoestrada de peaxe Santiago-Ourense fágase na sua totalidade e non só entre Santiago e
Dozón, pero o PP rexeitou a proposta nunha votación no
Parlamento o pasado 9 de Setembro. O convénio asinado entre a Xunta e o ministério de Fomento contempla
que a circulación de tráfico ten que ser dunha media de
dez mil veículos, o cal é contradito polos datos oficiais. •

Reabren o caso Nécora
para xulgar aos Charlins

,lije

O xuiz Baltasar Garzón reabriu o caso Nécora para poder
xulgar a Manuel Charlin e a tres dos seus tillos o vindeiro 16
de Novembro, despois de que o primeiro conseguira sair
absolto por esta operación. As investigacións que seguiu
levando a cabo o xuíz centráronse na organización por parte de Charlin dun transporte de cocaína en 1989 no que contaria coa colaboración de Manuel Baulo, asasinado en 1994.
O fiscal anti-droga pede 25 anos de prisión para Charlin. •
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Manuel Regueiro tenta entrar
na Universidade tras a sua tese
sobre 1Bilingüismo Harmónico1

o
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O Director Xeral de Política Lingüística, Manuel Regueiro,
apresentouse a unha praza de profesor asociado convocada polo Departamento de Filosofia e Antropoloxia Social da
Universidade de Santiago para impartir aulas no campus
de Lugo, na Faculdade de Humanidades. A praza á que
optaba Regueiro -que á fin non foi resalta ao seu favorpermitia compatibilizar a docéncia con outro tipo de traballos e o requisito era estar alonxado da Universidade en calidade de profesor nos últimos cinco anos. A opción do Director Xeral de Política Lingüística pala Universidade -está
en situación de excedéncia da sua praza de profesor de Filosofia nun instituto- coincide no momento no que o rumor da
sua vontade de abandonar o cargo político cobra maior intensidade. Engádese tamén o dado de que Regueiro convertiuse en doutor o pasado curso académico despois de apresentar a tese en Madrid ca tema "Bilingüismo Harmónico".+
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Arquivan a denúncia pola contratación
do persoal de lnformá~ca da Xunta
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Ramón García Malvar, fiscal superior do Tribunal
Superior de Xustiza de Galiza decretou o arquivamento
da denúncia que a CIG interpuxera contra a consellaria de
Agricultura pola contratación do persoal de Informática.
Segundo o escrito de García Malvar "seguíronse todas as
normas legalmente estabelecidas para cubrir as
vacantes". A central nacionalista denunciara a colocación
de persoal procedente dunha empresa que traballaba xa
para a Xunta e o non requerimento na seleción de coñecimentos específicos•
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OPtNIÓN
ALLARIZ FOI UNHA DAS VILAS ESCOLLIDAS
NA VISITA DE FELIPE BORBÓN A GALIZA. O
HISTORIADOR ANSELMO LÓPEZ CARREIRA ANA ..

LISA O DESTACADO PAPEL DESA VILA NA
DEFENSA DA AUTONOMIA MUNICIPAL, UNIDA DA..
QUELA Á XURISDICIÓN REAL FRENTE AO SEÑORIO.

DESCOBRE
UN AMOR E
FAI
HISTÓRIA
CARLOS

M. CALLÓN

Por prime.ira vez na história da nosa lín..
gua, un filme estranxeiro vai ser distribuído só en galega polas alas cinematográfica do paf . Un amor por descubrir,
que a i e intitula o filme irlandés protaaonizado polo coñecido Pi rce Br nan,
exibirá .. e a partir de te v nre 18 n
multicine · Área Central, de antiago de
Campo tela; no R al da C ruña e
no cinc Fraga d Vigo.

A.N.T.

ALLARIZ NO CERNE
DA ·M ONARQUIA GALEGA
ANSELMO LóPEZ CARREIRA

Allariz é un deses lugares que condensan
Historia; e logra transmitila gracias ao seu
privilexiado marco urbano, exemplarmente
restaurado. Pese a ter perdido parte conside ..
rábel da súa documentación medieval esa
historia pode ser rescatada en boa medida.

te monarca conseguiu Allariz, sobre o ano
1154, a Carta Foral, código de leis funda ..
mentais que lle confería a condición de re ..
guengo, é dicir, a directa dependencia do rei
e a liberación de toda inxerencia señorial.

En efecto, Allariz aparece vencellada aos do ..
minios de san Rosendo, sen dúbida un señar,
pero estreitamente unido aos reís: ademais de
familiar deles, Rosendo actuaba en Galiza
como representante do seu poder, e desta
forma Allariz constituese en baluarte da súa
autoridade, posición realzada pola erección
do castelo, que ata a súa demolición o pasado
século corcaba o dominante· emprazamento,
perfectamente identificábel hoxe.

Desde ese momento vaise ver sinalada du ..
rante moito tempo pala atención preferen ..
te de varios monarcas
sucesivos: Femando 11
e Afonso VIII de Gali ..
za e de León (no es ..
plendor do románico),
Fernando III O Santo
e, en particular, Afon..
so X O Sabio. Ao ínti ..
mo contacto con Alta..
riz debe este reí o seu
fluído dominio do no ..
so idioma. A súa mu ..
ller, dona Violante, vi ..
viu na vila e fundou o
mosteiro de Santa
Clara, alá polo ano
1282, onde logo man ..
dou ser enterrada,
vontade testamentaria
que non lle fo¡ cum ..
prida. Dúas infantas,
fillas de ambos, educá ..
ronse tamén aquí, e a
tradición dí que unha
delas morreu no lugar
sendo aínda noviña e
fórona enterrar na Catedral de Ourense,
onde unha ferrnosa sepultura leva por no ..
me A lnfantiña.

Desempeñou así un destacado papel como
cabeza da comarca da Limia cando no s. XII
se procedía á delimitación do espacio entre
Galiza e o nacente Reino de Portugal. A zo..
na era obxecto de debate entre as raíñas
Urraca e. T ereixa, pois o certo é que desde
tempos remotos estivera ligada á diócese de
Braga. Por tal motivo ocupouna T ereixa e
lo'go o seu fillo Afonso Enríquez, primeiro
rei de Portugal, mais finalmente o galega
Afonso VII Reimúndez (O Emperadar) lo..
grou consolidar nela a súa xurisdicción. Des-

Sancho IV (fillo tamén, e rebelde, de Afon..
so X) foi o derradeiro monarca con presencia
confirmada en Allariz, pero o seu fillo, o in..
fante do Felipe, renovou o contacto rexio.
Non chegou a ser reí, pero en calidade de
Adiantado de Galiza exerceu persoalmente o
seu goberno entre 1307 e 13 27, con enteira
autonomía e o apoio de vilas e cidades. De
entre todas elas ..pese a residir en Santiago e
ter castelo en Lugo .. elixiu Allariz como mo ..
rada final, e aí está enterrado, no mosteiro de
San ta Clara.

Cónstanos, ante todo, a antigüidade da po..
boación, segundo se deduce do propio no..
me. Remóntase, sen dúbida, a algún lonxa..
no poboador xermánico, presumibelmente
suevo, de principios do século V, instalado
con familia e séquito para explotar a agricul..
tura do fértil val do Amoia. Pouco a pouco
o enclave foise transformando en vila. Un
documento celanovense do ano 940 teste ..
muña que naquela altura posuía xa plena
identidade baixo o mesmo nome de Allariz,
como lugar dotado de relevancia agrícola.
A relación con Celanova neses momentos
centrais do s. X introduce unha constante
decisiva de todo o período medieval: a súa
estreita vinculación coa Monarquía, salva..
garda das liberdades urbanas frente o poder
do señorío feudal.

De Pedro 1 non hai constancia certa, se
ben sospéitase o seu paso. Despois del ini ..
ciouse a decadencia de Allariz, a raíz da su..
blevación de Enrique de Trastámara en
1366. O tenente do castelo secundaba a es ..
te, mais o Concello mantivo a lealtade ao
reí Pedro, quen como é sabido foi morto e
o seu bando derrotado tras longa guerra ci..
vil. Enrique II de Trastámara controlou Alla ..
riz poñendo o castelo
en mans do seu partí ..
dario Men Rodríguez
de Seabra, sen ousar de
momento .. pese a ser o
seu ánimo- arrebatarlle
a condición de reguen..
go (que pouquísimas
poboacións disfrutaban
en Galiza), cousa que
bastante despois, en
1446, fixo Xoán II, ou ..
torgándolle o señorío a
Afonso Pimentel, con ..
de de Benavenre.

'A1lariz terá atención
preferente de varios
monarcas sucesivos:
Femando II e
Afonso VIII de Galiza
e de León
(no esplendor do
románico),
Fernando III O Santo
e, en particular,
Afons o X O Sabio"

A nova e degradada si ..
tuación non foi acepta..
da con resignación po ..
los alaricanos, empeña..
dos por algún tempo en
retomar á xurisdicción
real: primeiro apoián ..
dose no conde de Le ..
mos (en quen confiaba o reí Enrique IV) e
por fin participando no movemento irmandi..
ño. Entón, entre 1467 e 1469, viuse de novo,
momentaneamente, libre de señores, rexida
.polo seu Concello e dependendo directa ..
mente da autoridade do rei, representada po..
la Irrnandade Xeral do Reino de Galiza. Du ..
rou pouco: tras o fracaso dese proxecto de ..
mocrático, Allariz foi reincorporado aos con ..
des de Benavente e desde ese momento a súa
vida debeu entrar en longuísimo declive.
Nas súas liñas xerais Allariz reproduce a
evolución histórica de toda Galiza. Hoxe a
ferrnosa vila recaba tamén a nasa atención,
nunha Historia que mira ao futuro. t

Por m i do a ardo a inado e a multi ..
nacional Filmax -dirixid p r un mi ..
grante da Fon agrada afincado en Bar ..
celona, Xúlio Femández- paree que a
TVG comeza a cumprir co papel que lle
corre ponde de dinamización do audio ..
visual galega e en galega. Xa hai tempo
que na Mesa pala Normalización Un ..
güística víñamos advertindo que era
posíbel galeguizar a pantalla grande en
maiores cu tos que o xa exi tente na
dobraxe de cinema para a TV (e non
esquezamos que a Galega gasta a nada
desprezábel cifra de 1.000 millóns ao
ano neste conceito).
Pasaron catro anos desde que se exibira
con pouco éxito O Pico das Viúvas. Pero, oeste caso, o filme só se pasaba en
galega no pouco favorábel horário das
16.00 h. Con todo, este intento que a
distribuidora Filmax fixera en olitário
demostraba que exibir cinema en galega era po íbel, pero que faltaba a impli ..
cación in titucional para a propo ta pu ..
der chegar á cidadania.

Agora o público ten a palabr .
b m
demostrar que a demanda de cinema en
galega existe. Da recepción u Un
amar por descubrir teña n miago, A
Coruña e Vigo dependerá a sua extensión a outras vila e cidade . Do me mo
xeito, e o que é mái imp rtante, tcm
que converté .. lo nun moi po itivo precedente que inste a outras multinacionai
a optar por distribuir os seus filmes na
lfngua da Galiza.
Ainda a risco de que soe a relambido,
non hai mellar motivo para asistir ás
proxeccións deste filme que o amor ao
galega, o amor a Galiza. Amar este país
conleva que esta semana vaiamos ao ci ..
nema (Xa podían ser todas as abrigas
patrióticas coma esta!!). Esta semana
descubriremos un amor e faremos histó ..
ria, non só por asistir a unha das pri ..
me.iras proxeccións de filmes en galega,
senón tamén por colaborar nese grande
e ilusionante reto que 'é gañar o futuro
para o noso idioma.•
CARLOS MANUEL CALLON é Responsábel Nacional
da Mocidade pola Normalización Lingüística
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OPP tentou de introducir unha emenda sobre mobilidade laboral

Aprobada por unanimidade
a defensa da Fábrica de Tabacos da Coruña
4*P.C.
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A Fábrica de Tabacos da Coruña manterá os pastos de traballo e contará cun plano industrial que garanta o seu futuro se a Xunta atende á demanda aprobada por unanimidade polos grupos parlamentários. Tabacalera foi privatizada na sua totalidade o pasado
mes de Abril e prevé, para garantir a sua viabilidade, unha
reducción do cadro do persoal
en todas as prantas do Estado.
Sen embargo, para a pranta
da Coruña esa redución suporia, segundo denunciaron
os grupos da oposición, unha
drástica diminución do número de traballadores e mesmo
o seu peche a médio prazo.
O pasado 4 de Setembro deba1íase en comisión unha proposición non de lei do BNG na
que se recollia a necesidade
de defender a pervivéncia da
Fábrica de Tabacos da Coruña
e nomeadamente os postes de
traballo . Daquela a proposta
era rexeitada polos votos en
contra dos parlamentários populares en base a que os traballadores mantiñan unha atitude hostil co PP. As graves
repercusións que teria para a
comarca coruñesa o peche da
pranta de Tabacalera levou
aes grupos da oposición a
apresentar de forma conxunta
unha proposición non de leí para o seu debate en pleno.
Mália considerar, os próprios direitivos da empresa, que a pranta da Coruña é a segunda en
importáncia do grupo canto á
sua produtividade e calidade de
producción e a avaliarse no estudo que non existen excedentes estruturais, dadas as suas
instalacións físicas, produtivas,
tecnolóxicas e de cualificación
da forza de traballo, a pranta
galega é unha das máis prexudicadas ao aplicar o expedente
de regulación de emprego. De
facerse efeitivo, a fábrica coruñesa pasaría de 323 traballadores asó 187, coque perderia un
42% do actual cadro de persoal.
Segundo o parlamentário nacionalista, Xosé Díaz-, con esta
diminución de persoal que polos
dados empresariais non é necesária "estanse preparando as
condicións para o seu peche a
médio prazo", porque reduciria a
sua capacidade produtiva e en
consecuéncia diminuiria a sua
viabilidade. Ademais, Díaz subliña que o tratamento previsto para a pranta da Coruña é "xustamente o contrário do que sucede na maioria dos outros centros produtivos, nomeadamente
en Madrid, Santander, Cádiz e
Xixón".
Defensa da empresa
Nesta operación de venda, o
Estado reservouse, durante un

Xosé Díaz, no recodro, denunciou que o Plano do empresa implica o desmantelamento a meio pnno do factoría do Coruña. A. PANARO

periodo de oito anos a autorización administrativa sobre
determinadas operacións estratéxicas da empresa que puideran alterar o obxecto social
ou o seu património básico.
Polo tanto, segundo o deputado nacionalista, "ainda ten capacidad e de intervención e
control sobre as decisións que
se adopten".
Sen embargo, mentres que nacionalistas, socialistas e grupo
misto demandaban da Administración galega que exixira
ao Governo central o manteni-

mento do cadro de persoal co mo único xeito de garantir a
produtividade da pranta coruñesa e en consecuéncia a sua
viabilidade futura, o PP propuña solicitar "o translado de
persoal, procedente de excedentes de outras instalacións
produtivas á factoria coruñesa
e a elaboración dun plano industrial que garanta o seu futuro".
O cámbio de discurso do grupo parlamentário popular, mália pór de manifesto unha atitud e máis dialogante, seguía

ne mpeténcia, dei,
xadez, inoperáncia, pre,
poténcia, nepotismo,
corrupción, pago de favores,
clientelismo, ineptitud, me,
diocridade, misérias, imperativos legais, aterrizaxes,
errores involuntários, anor,
malidades, interpretacións
várias, arbitrariedades, preceptos legais de obrigado
cumprimento, normas inmodificábeis, irregularida,
des, vagáncia, escaqueo, do,
ble moral, precariedade,
acoso sexual, manipulacións, pensamento único,
listas negras, priviléxios, discriminacións, favoritismos, empresas amigas, concellos enemigos, domesticados, agradecidos, servengonzas, trepas, pusilánimes,
coitados, aproveitados, intocabéis, simples, bocazas,
mentirosos, superfluos, incompetentes, adiáteres,
queimados, incombustíbeis, vira chaquetas, falsos ...

1

manténdose fidel aos benefícios das privatizacións e elu dindo o aspecto do mantenimento do emprego. Por iso, os
tres grupos da oposición negáro ns e a admitir o texto da
emenda proposta polo PP. Unha transacción de última hora
permitiu axustar as demandas
de todos os grupos parlamentários. Agora a empresa da
Coruña queda a expensas de
que a Administración galega
demande de forma efeitiva o
mantenimento do emprego e a
continuidade da producción en
Madrid.•

un posto de libre designa,
ción e ser militante é algo
circunstancial. .. cumplo
ordenes, obedecer e calar
para cobrar a fin de mes ...
aiqui o interesante é non
molestar e apuntarse sem,
pre ao cabalo gañador. ..
somos plurales, democratas e amantes do consenso
sempre e cuando ganemos
por goleada ... eso ponmelo
en gallego que va al Parla,
mento, esto es inaguanta ·
ble cada vez que veo a los
alumnos delante veo de,
monios a ver si me mueven de unha vez los papeles de la comisión de servicios... nengunha das oganizacións, incluída a CIG,
manifestou a súa disconformidade pola escasa utilización do idioma gal ego ...

Volver

Non ternos comedor escolar porque isto encheríase
de xitanos ... estamos obrigados a facer entrevista
para entrar a traballar neste organismo ... ampáranos
o direito a ir e vir a casa en coche oficial e ademais
no Pais Basco tamén os usan ... y claro usted es deses
que quiere que le escriban la declaración en galle,
go ... eu son un técnico, un profesional o de ocupar

Yoltamos. Coa barriga chea. Fartos de viño.
Cumplidas as recomendacións emitidas cada telexornal, todos os dias, con especial informativo os
domingos: beber e comer, comer e beber. Todo o
demais ou é pecado ou forma parte dunha campaña orquestada polo nacionalismo radical seguindo
as directrices deses m1tros, a quen xa o cabo Guedes ten fichados, localizados e de eminente operativo de aniquilación.•

Sindicatos estatais
Para xustificar o expedente
de regulación de emprego a
aplicar en Tabacalera, o
deputado do PP, Manuel
López Outeiral, lembraba
que foran os sindicatos os
responsábeis da sua
sinatura. De contado, Xosé
Díaz, parlamentário do BNG,
lembraba que efeitivamente,
o 3 de Xullo deste mesmo
ano os sindicatos estatais
asinaran o plano de
viabilidade proposto para o
grupo empresarial. Díaz, que
non chegou a mencionar a
CCOO e UGT, laiábase da
forma de actuar destas
organizacións sindicais,
porque non tiveran en conta
a situación na que quedaba
a pranta galega nen as suas
repercusións para a
economía do país. Anxo
Guerreiro desmentiu a Díaz
e alporizado ameazou ao
deputado nacionalista con
respostarlle "con dureza". O
portavoz do grupo misto
proseguiu acusando ao
Governo galego e ao de
Madrid de esquecer a
realidade galega e provocar
"unha crise nacional que
impacta no conxunto dos
sectores económicos".+

Discurso
maquiavélico
Para xustificar o
posicionamento do PP a
respeito dos problemas que
están a provocar as obras da
autovía das Rias Baixas
entre Melón e Barbantes, o
deputado do PP, Xan
Casares, recurriu a
Maquiavelo. Primeiro acusou
ao nacionalista Xosé
Henrique Rodríguez Peña de
maquiavélico por criticar as
obras mália querer que se
realicen. Lego recoñeceu
que efeitivamente "causaron
deterioros" e asegurou que
"para nós é tan importante
como a nosa própria vida
acadar as autovías, pero
máis importante é a opinión
dun cidadán". Os cidadáns
dos concellos afectados
uníronse para protestar e
non lles fixeron caso. Agora,
coas municipais en mente,
sumáronse a eles os
alcaldes, Política Territorial e
o próprio Ministério. A
demanda de solucións
inmediatas do BNG foi
rexeitada. "Estamos
dacordo" din os do PP
maquiavelicamente, "pero
non lles ilJlOS aprobar a
emenda porque vostedes
non eren eren nela". +

Xosé Henrique Rodríguez Peña.
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Un proceso
para a
esperanza
O problemas máis grave é a falta de aulas porque a edificación de novas centros e as obras de ampliación están por facer.

A.N.T.

Meio cento de centros non comezaron as clases odia 15

AConsellaria de Educación
incapaz de frear o caos do inicio do curso
9* PAULA BERGANTIÑOS

Os problemas de infraestruturas nos centros do ensino
público que escolarizan aos
alunos da ESO e de Primária
púxose de manifesto o dia 15
coa volta ás aulas dos estudantes máis novos. A Consellaria de Educación referiuse á
"normalidade xeralizada" no
inicio de curso namentres os
al unos de case meio cento de
centros quedaban na casa. Ao
tempo, a maioria dos que se
puideron incorporar ás clases
compartian aula cos operários
que están a facer as obras.
A falta de planificación da Xunta
e os recortes orzamentários
afectan de forma diferente a cada vila. Sen embargo, o início do
curso puxo en evidéncia que un
dos problemas máis graves cos
que se enfrenta a comunidade
educativa é a falta de aloxamento para os rapaces polo retraso
na edificación de centros de nova criación e pola demora nas
obras programadas para os institutos (IES) que teñen que albergar aos dous ciclos da ESO.
Tareixa Novo, da CIG de Lugo,
denúncia que a totalidade dos
alunos de primeiro ciclo da ESO e
o 90 por cento dos centros integrados non puideron comezar as
clases o dia 15. Engade que agás
nos coléxios de Primária que non
van ter que acoller alunas da
ESO en todos os demais a situación é moi grave. No Saviñao, por
exemplo, retrasouse o início até o
dia 21 e os estudantes de Pantón
tampouco foron a clase como protesta polo traslado de alunas da
ESO a un IES de Montarte.
No concello coruñés de San Sadurniño o curso comezou cunha
folga indefinida e mobilizacións
diárias convocadas pala plataforma que demanda un IES. En
moitos concellos do país mobilizacións similares polo desmantelamento do ensino público e a
supresión de centros estanse a
repetir desde que a Xunta fixo
pública a última rede de centros.
O conflito en San Sadurniño non
ven provocado pala supresión

dun IES. O instituto xa se empezou a construir, aparece na rede
de centros feita pública este ano
e· teria que estar rematado. Sen
embargo, a finais do curso pasado o servizo de inspección informou que este IES en obras e
o centro de Primária xunguíanse
nun centro integrado. E dicer, a
Administración abriga a que unha mesma equipa directiva artelle todos os ciclos educativos en
dous edificios diferentes.
A Consellaria tenta atallar o problema da ubicación dos alunas
do Primeiro ciclo da ESO que xa
terian que estar escolarizados
nos IES artellando solucións diferentes segundo o caso. Na comarca da Mariña, por exemplo, a
maioria intégrase este ano nos
IES. Sen embargo , segundo informou a CIG, por problemas de
obras e de profesorado en nengun centro da comarca empezou
o curso o dia 15. O mesmo aconteceu en tres centros de Primária,
dous en Viveiro e un de Xove.
En Ourense, pola contra, Educación soluciona o problema das
obras que están sen facer ou
sen rematar mantendo á maior
parte do alunado de primeiro ciclo da ESO escolarizado nos
centros de Primária. Sen embargo, isa non evita que os poucos
estudantes que son traslados
aos 1ES atopen o centro acondicionado. Na própria cidade, por
exemplo, os arranxos impediron
que puideran asistir ás aulas os
alunas do Cauto e As Lagoas.
Estes últimos, de forma provisional e con retraso, comezaran o
curso nas instalacións da Escala
Oficial de Idiomas. Neutros casos vellas escalas , en Gondomar e Redondela por exemplo,
en ou cuartes da Garda Civil, en
Salceda, tamén se apontan como solución temporal.
Na Coruña ademais dos estudantes de San Sadurniño, sofren
retrasos por problemas de infraestruturas en Boqueixón, Camota, Catabais , Dodro, Malpica,
Montero, Muxia -que até mediados de curso instalaranse na
Casa do Mar- Touro , Fisterra,
Padrón, nos institutos da cidade

da Coruña Ramón Otero Pedra1/o e a Sardiñeira e do Uxio López e López de Ferrol. A CIG tamé n denúncia que ainda non
saiu a contratación das obras
dos centros de nova criación de
Coristanco , Cabana e Laxe. A
inauguración oficial tampouco se
puido facer nos centros integrados de Barbadás, Castro Caldelas, Padrenda e O Carballiño.
Na comarca de Vigo tampouco
se empezaron a edificar os 5
centros de nova criación que terian que empezar a funcionar
neste curso e alguns da comarca de .Pontevedra e do Baixo
Miño sofren graves retrasos en
acondicionamento das infraestrturas e en dotación de material.
Tampouco se constru iu o de
Cambre. Os alunas do primeiro
ciclo da ESO permanecen no
centro de Primária pero polo aumento povoacional os de terceiro
non teñen sítio nestas instalacións e están escolarizados temporalmente no coléxio público de
Graxal, en turno de tarde. Neste
centro ten que aloxarse ademais
da directiva do próprio centro a do
IES de Cambre, que está sen edificar. ''Terian que estar, de forma
provisional, no de Culleredo, pero
ainda ten as paredes sen levantar", sinala unha representante da
central sindical. Namentres, arredor dos 600 alunas deste centro
de Culleredo a partir do 24 irán a
clase pola tarde na Antiga Laboral
cunha hora leitiva menos. A falta
de infraestruturas e de material
tamén se denúncia en centros de
Ribeira, A Estrada, Ponte Carreira, Miño, Cúrtis, Boira, Oleiros e
Lousame entre outros.
Melide e outra das vilas nas que
o novo IES non estará rematado
como mínimo até Novembro. Ali
atópanse co problema que supón escolarizar 746 alunas, un
total de 26 grupos, en 15 aulas
disponíbeis. Casos similares repítense noutras vilas do país pero en Muros, por exemplo, a CIG
denúncia que acontece á inversa. O centro leva dous meses rematado pero a dirección eleita en
comisión de servizos ainda non
está nomeada oficialmente. +

"Hai motivos para a esperanza
sabemos conducir este proceso",
escrebe Julián Lacalle en LA
Voz DE G ALIClA sobre o Acor,
do de Lizarra. "Temo que
explorar, desde o Govemo e o
partidos de ámbito estatal, ta
nova via que fa.la, por escrito, do
cese da violéncia durante as ne,
gociacións. Que queira que non
en Madrid, o proceso de Irlanda
moveu á reflexión a destacados
diri.xentes do mundo abemale. o
Faro Irlanda produciu xa un d°'
cumento metodolóxico sobre o
camiño á paz. Pero nestas con,
versas secretas entre o PNV e
HB, hai algo máis importante.
En HB comezan a asumir qeu
Nafarroa é unha comunidade
consolidada e, en princípio, non
seria unha exixéncia incuesti°'
nábel nese proxecto de Euskal
Herria que defende o nacionalis-mo radical. Haberá luces e som,
bras neste proceso e algúns dos
que asinaron a Declaración de lizarra nesta cidade navarra apos,
tan finnemente pola paz. Saben
que é unha exixéncia da sacie,
dade basca e afrontan o proc
con responsabilídade. Hai un te,
mor secular cara a Madrid. Velai
as reaccións a documento de
Ardarua e á Declaración de Bar,
celona. Estella é unha cidade
pola paz". •

Pensamento
político e ficción
A lvaro Cunhal fala das
diferéncias entre o pen amento
político e a obra de ficción,
n unha conversa con Urbano
T avares que publica a revista
trimestral L ER. "Se nós nao sa,
bemos compreender cada hora
do ser humano que luta, do ser
humano que está pela causa do
PAZ/RUDY /PAG INA 12

comunistas, há calquer coisa
que nos falta. Quantas
injustic;as nao tem sido cometí,
das na história pelo errado e
abusivo ajuizar dos seres huma,
nos e da sua condura, por
decisoes impostas em termos de
poder e autoridade. Se pudesse
ainda escrever um livro, scol,
heria o abuso do poder na
r
sociedade, o abuso d p
nos órgaos do Estado e também
nos partidos, a faci lidade com
que se pode abusar do poder, a
facilidade com que se pode er
injusto e a impunidade da
in ju tic;a. Isto poder ver-se no
no o país todo o dias e a hi ,
tória provou tambén em gran,
de rragédias que c nrrariam o
pr ces o revolucionário. Na
própria trutura d Estad e
das suas in tituic;oe v rno a
facilidade com qu
abu a do
an_,
pod r, a impunidad ,
dalos abafado .
a lirn inac;a
do m canisrn s de fi calizac;ao
democrática, do x r í io
poder, e verifica n p rtid e
vemo que tamb m n hi t ri
dos partido comuni tas i
cedeu, há que impedir que c
tinue a suceder". +

En tre a precisión
xurídica e
o morbo
Nun extenso comentário edi,
torial, o W ASHINGTO POST
sinala que abondan probas pa,
ra encausar a Clinton. "O in,
forme do fiscal Starr pinta un
cadro estarrecedor do compor,
tarnento, o entido da honra,
a simpleza e falla de conside,
ración polas obrigas e a ignidade d fício que ten Bill
Clinton. A acumulad' n de
probas é tan importante qu
ngr o non de fa r ou,

c
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O grupo parlamentário do
BNG ven de anunciar que endurecerá a sua oposición na
Cámara, como se vai levar a
cabo ese endurecimento?

As iniciativas van afectar ao deseño e estruturación do país, ordenación do território, usos da
terra,. deseño de vias de comunicación, aproveitamento das potencialidades naturais, vertebrar
a administración, defender os
nasos servizos públicos esenciais e, por suposto, os nosos sinais de identidad e, a lí ngua e a
cultura. Trátase de ir preparando
todos os resortes para que no
momento no que teñamos a responsabilidade de governar, se
asi o decide o povo galega dentro de tres anos, poidamos multiplicar a velocidade de actuación.

A política da Xunta de Galiza caracterizouse, no primeiro periodo
de sesións, por un desprezo absoluto do Parlamento. Adiaron inciativas da oposición de impulso
e de control, non se contesta, na
maior parte dos casos, ás interpelacións e ás perguntas que se
tan e chégase mesmo ao extremo de que as escasas proposicións non de lei que se aproban
non se cumpren. Faise unha instrumental ización perversa da
maioria absoluta, convírtese ao
Parlamento nun apéndice do
Executivo cando tiña que ser unha figura institucional central nunha democrácia. De seguir coa
mesma atitude, reservámonos todo tipo de accións, como algunha
que xa puxemos en prática no
pasado periodo de sesións, para
monstrar á cidadania galega o
uso que o PP fai do Parlamento
cos votos que os cidadáns lle deron no seu dia. Tamén tentaremos, coa nasa atitude, que ese tipo de comportamentos se modifiquen. De non modificarse, a confrontación vai ser constante.

O novo periodo de sesións
Ven de comezar o novo periodo de sesións e no pleno vanse tratar vários aspectos solicitados de forma conxunta
polos tres grupos da oposición. Inaugura iso un periodo
de actuación coordenada da
oposición ou é algo pontoal?
O BNG ten a sua própria mecánica como primeiro grupo da oposición e a nosa prioridade de cara
a este periodo de sesións serán
os dous eixos sobre os que vai
pivotar a nosa acción política. Primeiró, acción de control e impulso para que o Parlamento sexa
unha peza básica como garante
do funcionafT!ento das regras de
xogo dem9crático e demonstrar
que hai unha alternativa que pode nuclear o BNG. Cando se produzan feítos pontoais que permitan chegar a acordes coas outras
forzas da oposición, non haberá
nengun tipo de problema, ben entendido que a nosa preocupación
fundamental é que se nuclee entorno ao BNG unha alternativa
política ao que significa o PP no
país e desde unha perspeitiva de
proxecto de país.

Anunciouse tamén un Governo paralelo, en que vai consistir?
Máis que un Governo paralelo, o
que pretendemos é tentar suplir
coa nosa atitude a caréncia dunha auténtica acción de governo.
A Xunta non governa, administra
recursos, funciona como sucursal do Governo central, non planifica para transformar a realidade galega de xeito positivo, senón que se limita a unha función
meramente contábel duns ingresos que recebe e administra
sempre con critério eleitoral. lso
non implica que ás veces non fag a cousas positivas, pero as
suas accións están pensadas e
previstas para tecer unha arañeir a de chiringuitos, administracións paralelas ou criar vontades
submisas. O país non pode esperar máis. Por iso, irnos tentar
por en evidéncia, através de iniciativas de corte lexislativo e de
contido programático, -quen vai
ser diffceis de aprobar- que a
Xunta de Fraga non está actuando como auténtico Governo deste país e que é posíbel facer de
forma diferente as cousas, cos
mesmos recursos e coas escasas competéncias que ainda manexa a Xunta de Galiza. O BNG
ten proxectos, ten propostas, ten
alternativas e todo isto ímolo facer patente no Parlamento.

Fálase da necesidade de democratizar a Cámara. Cómo
se avalia o anúncio do grupo
parlamentário popular de que
non aceitará que Fraga compareza?

Como van facer efeitiva calquera medida que puidera tentar de suplir esas caréncias?
Facer efeitivas as nosas iniciativas é moi difícil, porque o PP
controla a maioria no Parlamento e ten despois ao Executivo
para desenvolvelas. Supoñemos
que caerán, a efeito de votacións, no baul dos recordos, pero a efeitos de confronto eleitoral
demonstrarán que hai alternativa
ao actual estado de cousas e
que non se pode xustificar a situación de Galiza como unha fatalidade histórica. Pretendemos
que apareza nídiamente diante
da sociedade galega que o país
non pode seguir condenado á
caréncia de acción de governo
do señor Fraga, que nos ten
acostumados, nos debates sobre o Estado da Autonomía, a
subir á tribuna e apresentar un
discurso que se limita a enume-

A. PANARO

rar dados e porcentaxes. En pesetas do ano 98, a Xunta de Fraga, non de Governos anteriores,
leva administrados máis de sete
billóns de pesetas. Con esa cantidade poderíanse ter feito moitas causas. Ninguén discute que
se poderia apresentar un balanza de quilómetros de cemento,
pero Franco tamén poderia facelo. O problema é que con eses
sete billóns de pesetas, orientados e dirixidos a unha acción
transformadora da realidade do
país, poderia darse un estado de

causas completamente distinto.

Cara onde se dirixen as iniciativas de carater programático?
Ternos feita unha diagnose da
situación, coñecemos cales son
as nosas potencialidades nos
sectores primários, cales son as
especializacións produtivas que
teñen que ter atención estratéxica prioritária e estamos dispostos a aumentar o valor dos nosos recursos. Hai que pór este
país a producir e nós ímolo dei-

xar patente, con todas as limitacións dunha forza política que
non ten capacidade para aprobar proxectos de lei. Pretendemos que este debate non se
produza eisclusivamente no Parlamento. E fundamental que a
sociedade galega participe.
Sempre baseamos a nosa actuación institucional en ter unha
estreita relación coa nosa base
social e nese sentido é moi importante, mesmo para cimentar
unha futura acción de governo
do BNG, que esta se involucre.

É esperpéntico que nun sistema
democrático o presidente dun
Executivo, que é investido polo
Parlamento e que, por prescripción legal, ten a abriga de respostar politicamente diante da
Cámara, non o faga. Non reclamamos unha presenza obstruccionista de Fraga, sabemos que
o Executivo ten outras abrigas. O
procedimento a respeito de como se substáncien as suas comparecéncias podémolo discutir:
unha vez cada dous plenos, respostando ás interpelacións, a unha cada tres plenos, adicándolle
un tempo cada mes a contestar ... Pero non é discutíbel o direito substantivo de pedirlle responsabilidades ao máximo representante do Executivo no país.
Como se pode delegar unha
comparecéncia para que explique como é a sua constitución
de Governo, en base a que cria
o organigrama do Governo e en
base a que deseño político fai a
distribución de Consellarias? Son
prerrogativas indelegábeis que
non pode explicar un conselleiro.
Fraga ten unha vida publicitária
nos meios de comunicación como presidente deste país e a institución que o inviste praticamente non lle coñece a voz nesta lex is latura e na anterior en moi
contadas ocasións. lso só acorre, de todos os parlamentos do
Estado e posibelmente de todos
os parlamentos europeus, no galega. Fraga segue a ·ser un resquício, a nível de conviccións de
fundo, do pasado.+
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Xosé Luis Nodar, SLG
'Queremos un fundo
de compensación e
oficinas para tramitar
indenizacións'
Quen ten a responsabilidade dos dan os do xa barin?
Segundo o artigo 23 da nova
Leí de Caza do 25 de Xullo,
os coutos son os teóricos responsábeis das espécies de interese cinexético, é dicer, serian eles quen terian que pagar as indenizacións , pero
desde o Sindicato Labrego
Galega pensamos que é unha
responsabilidade de toda a
sociedade e non só das organizacións de caza , xa que o
xabarin non queda nun cauto,
senón que anda o moverse.
Con esta atitude a Xunta pretende enfrentar aos labregos
cos cazadores, cando moitas
veces son os mesmos.

Carme Arca investiu 50.000 pesetas en pechar unha finca. O xabarin causou danos
nas veigas de Oiga David, que na foto sae cose"' neto, Ánxel Pereira.
H.V.

-0- H. VIXANDE

"D,e que val traballar se logo ven o xabarin e estrágache todo.
E mira que ternos argallado mil formas para que non entre".
Quen tala asi é Oiga Cadavid, viciña do lugar de Vilar, no concello de Cerdedo, onde o xabarin fixo das suas durante todo o
verán. O xabarin é volandeiro como a sardiña pero non ten depredadores. Vai daqui aló á procura de millo ou de patacas e
na leira que para, deixa todo como se pasase unha fresadora.
Oiga vive ca seu home, a ~ua tilla e os seus dous netos. E pensionista e recentemente traspasou á sua filla os seus 10.026 litras de cota lactea. "Teño várias
veigas e todo o que producen
son para autoconsumo, millo para as cinco vacas que teño e patacas para nós. O xabarin abrígounos a valar todo, nós gastamas 25.000 pesetas en arámio
máis o salário do home; e se
vendemos as patacas, no prezo
ternos que meterlle o que nos
costou instalar o valado", explica.
En Vilar hai 24 casas habitadas,
12 ou 13 tiradas e cinco para uso
de fin de semana. Case todas as
vivendas tañen leiras e en total
fixeron un investimento médio de
30.000 pesetas para valar e evitar os danos do xabarin. lsto sucede nunha economia pobre na
que só hai tres proprietários de
vacas e o principal ingreso provén das pensións dos vellos.
A economia da família de Oiga
Cadavid é precária, ainda que
non é das piares. Ela vive da
pensión e traspasou a sua cota á
sua tilla, pero os dez mil quilos
de leite apenas representan uns
ingresos de meio millón de pesetas ao ano, xa que lle pagan a 31
pesetas o litro, un prezo moi inferior ao que percibía a sua nai hai
anos pero, debido á calidade do
leite, superior aoque reciben outras gadeiros. Dos cartas do leite, a tilla de Oiga mensualmente
debe restar 19.500 pesetas para
o seguro. O que queda ten que
dar para alimentarse ela e os
seus dous tillos, que teñen que ir
á escala fóra da aldea. O ideal
seria que a tilla de Oiga moderni-

zase a explotación e metese fria
para o leite, pero isa representa
un investimento de un millón de
pesetas, aproximadamente os ingresos que ao cabo de dous
anos recebe polo leite.
A situación da aldea e a presenza
do xabarin explícaa o historiador
Dionísio Pereira, que é viciño do
lugar: "O despovoamento do rural
debido á proibición de producir
leite, coa cota láctea, e á emigración ás cidades, deixa o monte
sen coidar e as aldeas sen vici ños, indefensas ante a fauna selvaxe". Neste marco, o xabarin
convértese principal inimigo ao facer destas zonas o seu obxectivo.
O caso de Vilar é ilustrativo, ainda que até certo ponto pódese
calificar de privilexiada a aldea
se a comparamos con outras
zonas do rural. Non queda servizo nengun, o bar morreu hai
seis anos, e a escala -un edifícío de construción comunal- xa
ninguén lembra cando pechou.
Tres veces á semana vai unha
decauve con peixe e cada dous
dias recollen o leite. "Para conservalo -precisa Oiga- dentro
metemos botellas de plástico
con auga xelada" . En Vilar as
causas van mal, pero neutras
partes, xa ninguén produce.
Se cadra, esta aldea non esmoreceu totalmente porque conserva certa tradición comunal que
permite a estruturación da vida
viciñal. A estas alturas ainda
duas veces ao ano toda a viciñanza sae a arranxar os viciños.
A traida é comunal e funcionan
tanto a asociación de viciños camo a comunidade de montes.

Que pide o seu sindicato ?

"Nós, ademais de valar -Oiga
volve ao xabarin , de feito é unha
conversa recorrente-, deixamos
atado o can nas fincas, para
que ladre e espante ao animal,
tamén puxemos o pastor eléctrica. Un viciño que se chama António quedou a durmir arriba coa
escopeta pero de nada lle serviu
porque o xabarin entrou cando
el marchou. E Carolina de Figueroa topou cunha fémia que
dis que estaba preñada e acabou con ela usando un sacho".

Cando ven o xabarin , ninguén
paga. A Xunta pasa a pelota ás
sociedades de caza e cú lpaas
de soltalo. "Non hai tal -explica
Carme Arca- , meu home é
agricultor e forma parte da sociedade de caza e non ia tirar
con tra el mesmo . Está cl a ro
que a Administración qu e ten
que pagar polos danos, porque
o xabarin pode andar diariamente trinta quilómetros , de
modo que non é de nengun
cauto de caza".

Estratéxias cotra o xabarin

A outra alternativa que dá a Xunta
é recorrer aos seguros. A ela tamén resposta Carme Arca : "as
aseguradoras ríense de ti se chegas pedindo que te aseguren contra os danos do xabarin, o lobo ou
o corzo, que tamén fan mal".

Contra o xabarin úsanse moitas
estratéxias. Hai zonas nas que
poñen veleno, pero isto representa un perigo para o gado. Neutras
partes queiman o monte para
que non baixe e hai quen deixa
unha rádio encendida e a todo
volume para meterlle medo, pero
perde moitos cartas en pillas.
"Eu gastei 50.000 pesetas en
pechar unha veiga, usamos viguetas de cemento armado, tensores e arámio da mellar calidade. A eses gastos hai que sumar
o pago a un home durante tres
dias e o traballo do meu marido",
canta Carme Arca, tamén viciña
de Vilar. "Pero pechar -engade-, tampouco é a mellar solución, porque ca valado ás veces
non pode entrar o tractor e hai
que traballar a man".
A incidéncia do xabarin fixo que,
xunto ca tempo , se tomase en
canta para sementar. "Hai zonas nas que deixaron de cultivar
asumindoo con resignación, sen
protestar como si se fai aqui", di
Dionísio Pereira.

Sobre a responsabilidade da
Xunta, Dionísio Pereira opina
que "cando hai fauna selvaxe
nos montes alguén ten que asumir os custes polos danos que
produce e o lóxico é que sexa a
Administración, que ten que indenizar aos afectados".
A outra solución aterecida para
rematar cun exceso e xabarin
no monte son as batidas. A
Xunta ven de autorizalas, ainda
que o éxito de momento é relativo. Un exemplo foi a batida arganizada o Domingo 13 de Setembro en Codeseda, na Terra
de Montes, onde todo rematou
en esperpento despois dos
cans levantar unha besta e que
esta fuxise até a carretera, onde foi atropelada por un veículo
que pasaba nese momento.
Afortunadamente nengunha
persoa resultou ferida. •

Pedimos que se elabore unha
táboa de compensación para
avaliar os danos, que se crie
unha Com isión Provincial encarregad a de evaluar os prexuíz os causados pala fauna,
unha parti da presu postária
para indenizar aos labregos e
oficinas provinciais para xestionar as indenizacións .

De onde pode sacar os cartos a Administración?
A partida orzamentária pode
vir dos 400 millóns que se recadan palas licéncias de caza
e pesca.

Que sectores son os máis
afectados?
O problema afecta ás zonas
máis despovoadas, onde non
hai xente nen actividade que
protexa ao agro da presenza
de fauna selvaxe. As áreas
máis deprimidas son as vfti mas dunha longa cadea. Primeiro foi a eliminación das primas palas vacas nodrizas, lago a imposición da cota láctea
e agora os danos do xabarin.

Realizaron algun tipo de
mobilización?
O pasado 31 de Xullo celebramos unha manifestación
en Compostela que foi desde
a Consellaria de Agricultura á
de Meio Ambiente. Na mobilización entregamos 4.000 sinaturas recollidas en demanda dunha solución a este problema. De todos xeitos, se as
causas non cámbian estamos
dispostos a exixir que o fagan
e non renunciamos a novas
manifestacións. •
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Anove meses das eleicións municipais oPP impulsa os proxectos máis polémicos

Manuel Pérez prepara a sua saida do concello
de Vigo promovendo a construción de once torres
~

Finca do Conde ten que outorgarse ao solicitarse e calquer tribunal pode ·obrigar ao concello a
dar autorización. Neutros casos,
a paralización depende do avanzado que estexa a tramitación.
Oeste xeito, o governo municipal
saido das vindeiras eleicións autonómicas poderia ver condicionado seu labor gravemente.

H.V.

A nove meses das eleicións
municipais, o alcalde de Vigo, Manuel Pérez (PP), im·
pulsa un paquete de iniciativas que incluen a promoción
de once torres na cldade,
dous estacionamentos baixo
chan, un centro comercial e
un macro contrato de xestión
da llmpeza. As medidas lembran ás tomadas polo socialista Manuel Soto ao longo do
seu último ano de mandado.

Frente ao impulso que están a recibir astes proxectos atópase a
situación na que están imersos
outros planos secundários que si
que respostan ás necesidades de
vivenda que hai na cidade (as torres proxectadas apenas cobren
necesidades de vivencia média).
Trátase de actuacións como o
Plano Especial de Reforma Interior (PERI) de Carballa, que está
paralisado, ao Plano de Actuación Urbanística (PAU) de Návia,
tamén parado, ou da urbanización da Florida, ralentizado.

A xulgar da oposición , Manuel
Pérez prepara a sua xubilización política promovendo que a
cidade se ince de edifícios de
grande altura, respondendo a
intereses ainda por aclarar. Con
esta medida, o alcalde que máis
votos obtivo nunca na história
da cidade , conqueriu un consenso case total contra a sua
pol ítica , xa que se enfrentou
non só a viciños e partidos da
oposición , senón tamén aos
promotores inmobiliários locais,
que acusan a Pérez de plegarse
a uns construtores que veñen
de tora mentres eles teñen paral izados os seus proxectos.
A xestión urbanística de Pérez
inicialmente foi calificada pola
oposición como caótica, pero co
tempo veu a pór de manifesto
que si habia un modelo, ainda
que este non é de gosto de case
ninguén. Inicialmente criou a Xeréncia de Urbanismo co obxectivo declarado de axilizar os trámites, pero o resultado foi desmantelar o departamento de urbanismo do concello e escurecer a
xestión. Posteriormente, e aducindo unha situación de inseguridade xurfdica, iniciou unha reforma do Plano Xeral e Ordenación
Urbana, que paralizou a construción local e parcialmente o planeamento secundário. Dentro destas paralizacións non se atopan
os proxectos máis conflitivos e
que máis contradin o planeamento local, xa que para estas zonas
asinou convénios particulares
que tiñan como ponto en comun
o incremento da edificabilidade.

Ademais do estímulo á construción de edifícios con moitas alturas, os proxectos de Pérez incluen a construción dous estacion amentos baixo chan e unha
área comercial xunto a un edifício
de valor histórico e cultural como
o Pazo da Pastora. Ademais, o
alcalde pretende levar adiante un
concurso para a xestión integral
de todo o relacionado co servizo
de limpeza e recollida de lixo,
atando as posibilidades do seguinte governo municipal.

As torres da lkirxa estón a ser rematadas e xunta a elas hai praxectados dous novos

edificios de grande altura.

Oeste xeito produciu unha discriminación entre os promotores.

Proxectos en marcha
En concreto , os proxectos que
están en marcha incluen seis
edificios de trece plantas na Seara, dous de 16 alturas na Finca
do Conde, outros dous tamén de
dezaseis pisos na Praza de España e outro na Pastora. A isto
hai que sumar as duas torres
previstas para a Metalúxica, xun-

A.N .T.

to ás torres da Barca, cuxa construción se está a rematar. A onda
macizadora do urbanismo local
complétase na praia de Samil,
onde hai un proxecto para construir 20 bloques de catro alturas
nunha zona anteriormente destinada a vivendas unifamiliares.
Parte dos proxectos que apadriñ a Pérez non teñen marcha
atrás e a modificación doutros
implicaría complicadas operacións. A licéncia das torres da

As liortas no seo do grupo que
sostén ao governo municipal son
constantes, pódese dicer que
Manuel Pérez foi o alcalde democrático de Vigo que máis dificuldades tivo para governar palas diferéncias manifestadas polos seus concelleiros, mália ter
unha maioria inédita na corporación, 15 de 27 edis. Pero no caso
do urbanismo, e ainda que alguns concelleiros manifestan críticas coa boca pecha, o PP non
apresenta fisuras e o núcleo duro
do governo, formado por Manuel
Pérez e os concelleiros Xosé António Gil Sotres e Xosé Ramón
Montero, non ten problemas para
impor o seu critério.+

OTSXG ordea derrubar
parte dun edificio
municipal da Coruña
O Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza ven de
emitir unha senténcia pola
que ordea a demolición de
parte dun edifício
propriedade do concello da
Coruña na rua da Franxa
destinado a servizos
municipais. Para reconstruir
este ediíicio vello hai catro
anos e destinalo a servizos
municipais, houbo que
modificar o Plano Xeral de
Urbanismo. O fallo do TSXG
considera que hai un exceso
de ocupación nos andares
altos do edifício, que se
perxudica aos viciños que
viron diminuídos os patios
interiores e se sobrepasou o
volume edificábel. O alcalde,
Francisco Vázquez, anunciou
que ia recurrir á senténcia, e
que trataria de legalizar a
obra através do Plano Xeral,
pendente da aprobación.•

Concentración dos viciños
de Vilaboa diante
da Audiéncia Provincial
Vários centos de viciños
concentráronse diante da
Audiéncia Provincial de
Pontevedra para pedir a
aceleración das denúncias
interpostas contra o alcalde
Enrique Fernández, do PP.
Os viciños acusan a
Fernández de privación dos
direitos fundamentais,
prevaricación e
malversación de fundos
públicos, en relación ás
subvencións concedidas
pola Xunta.
A Coordenadora Anti·
Empacadora quer enviar
cartas ao Consello Xeral do
Poder Xudicial para que se
leven adiante as denúncias
contra o alcalde e anúncian
mobilizacións nos mitins
do PP durante a campaña
para as eleicións
municipais. •

Tala
de carballos
na parcelária de Covelo
Os traballos para construir as
pistas que unirán as fincas
tras a concentración
parcelária en Covelo
supuxeron a tala de centos
de carballos e árbores
doutras espécies, segundo
ven de denunciar a
asociación Asemblea do
Suído. A fase final na que se
atopa a parcelária nas
parróquias da Graña e
Campo pon en perigo a
conservación do bosque
autóctono e da fauna, cuxo
preservamento está recollido
na Leí da Concentración para
Galiza, e os ecoloxistas
pensan que "se está abrindo
camiño para que nos lugares
afectados pala parcelária se
incentive a substitución de
árbores autóctonas por
outras de crecemento rápido,
en especial o eucalito" +
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Situación crítica
MANUELCAO

Un significativo desorde parece terse apoderado da evolución da economia mundial sen que os expertos sexan capaces de predecir nen promover as solucións para esta crítica
situación. A incerteza governa as expectativas dos axentes
políticos e económicos nas principais áreas do planeta tanto
en actuacións_do ámbito financeiro, monetário ou produtivo. Unha situación de crise xeralizada estase a converter no
cenário co que traballar dia a dia sendo mesmo cuestionadas
as actuacións dos organismos supranacionais encargados de
deseñar e poñer en prática as medidas e dotar os recursos necesários para tratar os casos máis conflitivos e perigosos. Asi,
o FMI ven de reclamar unha nova aportación dos sócios e,
en particular, pide que o Congreso de EEUU aprobe unha
nova aportación de 18.000 millóns de dólares para ter liquidez abando para atender novo problemas financeiro como
os de Latinoamérica. Mais as críticas ao FMI pala maneira
de xestionar e atallar as crises en moitos países son cada vez
mái fortes. Poderiamos dicer que, por agora, o grand centros de poder monetário e financeiro erian a R erv F d ral e o recén nado Banco Central Europ u quedando as institucións económica globai nunha p ici, n d r lativ fi bleza de recursos e indefinición organizativa ue Limita a úa
eficácia e capacidade de acción.

Instan aos gadeiros anon aceitar odecreto de modernización

OSindicato Labrego desminte
que a produción de leite diminuira,
como afirmou Loyola de Palacio
A comezos da presente semana a ministra de Agricultura,
Pesca e Alimentación, Loyola
de Palacio afirmaba que a
produción láctea do Estado
español se estabelecera na
campaña pasada (97-98) nos
5,36 millóns de toneladas. Esta cifra supuña un descenso
de 38.000 toneladas respecto
da campaña anterior, un 0,7%
por baixo da cuota imposta
pola Unión Europea. Loyola
de Palacio resaltaba que a diminución impediria unha nova
multa por superprodución e
negaba que esta circunstáncia afectase negativamente á
reclamación de un millón de
toneladas máis para o Estado.

A secretária xeral do Sindicato
Labrego Galega, Lídia Senra,
nega esas cifras e advirte que
"en Galiza, desde logo, cada
ano aumenta a produción".
Senra considera que estas declaracións amasan, outra volta,
que as cuotas e a supertaxa son
unha "cuestión política", porque
cando non hai consultas eleitorais ou xa foron superadas, como ocorreu na campaña anterior, "métenlle medo a xente coa
supertaxa para que baixe a produción".
Neste caso, e coas eleicións
municipais xa perta, ''fanse este
tipo de declaracións tranquilizad oras porque se non o nomeamento e montaxe das candidaturas cadraria no meio do conflito da supertaxa". No SLG atribuen a difusión destes dados a
"razóns políticas e eleitoralistas", porque "está claro que na
campaña pasada Galiza superou en máis de 400.000 toneladas a cuota que nos está asignada".

Leite negro e
leite comprimido
Os principais problemas para
contabilizar a cifra real da produción láctea son o que se deu
en chamar leite negro, -que as
empresas pagan aos produtores
sen que conste na factura- e o
leite comprimido -na factura
aparecen menos litros dos realmente vendidos. Ambas as
duas práticas serven para agachar a produción real e o SLG
denúncia que moitos labregos
son abrigados a aceitalas palas
empresas, protexidas pola Xunta e mais polo Ministério.
Os produtores e os sindicatos
agrários temen tamén que este
tipo de declaracións resten credibilidade ás exixéncias de máis
cuota para Galiza. O Ministério
insiste en que se mantén a reivindicación de un millón de toneladas máis para o Estado, e o
conselleiro de Agricultura da
Xunta, Cástor Gago, afirma que
"o 35% desa porcentaxe debe
ser para Galiza". No SLG consideran, sen embargo, que o
anúncio da ministra dese suposto descenso da produción
deslexitimará a reclamación de
máis produción.
Odecretazo
A última novidade no sector leitei ro é o Real Decreto sobre
Modernización e Mellara da
Competitividade das Explaotacións Lácteas aprobado o pasado 11 de Xullo e que xa é
coñecido como o decretazo.
Esta normativa abriga a que
as empresas realicen unha retención sobre o prezo do leite
desde o momento en que o
produtor exceda a cuota da

A cri e económica actual, focaliz da inicialm nt n pe uenos tigres asiáticos, acabou por afectar a Cor a e X pón, ec nomias xa moi importantes nos m rcad mundiai . As d rivacións a Rúsia e Latinoamérica reñen causas e e ns cuéncias menos importantes pero contribuen a encher un pouquiño máis o vaso co perigo de iminente reborde. As manifestacións da crise, principalmente de tipo monetário e financeiro, relaciónanse cos negativo efectos da especulación financeira nuns mercados globais e desregulamentad , mai ninguén atopa o antídoto para eliminar ou mitigar a inten idade
e rapidez das crisis ocasionado n mercado de capitais coas
espectaculares alzas e babeas nas bolsas de valores.

que dispón. Desde o SLG sulíñase que se criará unha situación "moi tensa" cando se produzan as retencións ou que se
incrementarán as cantidades
de leíte negro e leite comprimido.
O decreto estabelece tamén
un programa de abandono da
produción leiteira con indemnizacións de 60 pesetas por quilo de cuota para as explotacións que abandonen con menos de 25.000 litros e de 50
pesetas por quilo para as que
superen esa cifra. Xa non haberá reparto gratuíto de cuota
procedente da Reserva, senón
que se cria un Fundo de Cuotas que abrigará aos produtores a pagar ao governo entre
50 e 60 pesetas por quilo, un
investimento que poucos labregos poderán asumir en Galiza. As explotacións galegas
terán dificuldades para aumentar a sua cauta porque só terán acceso aos quilos que
abandonasen as explotacións
do país. Ademais, os gadeiros
que teñan unha cuota inferior
aos 150.000 quilos só poderán
comprar nese Fundo a cantidade equivalente ao 50% da
que teñan asignada, situación
que poderia xerar un mercado
entre particulares con prezos
abusivos.
O SLG insta aos gadeiros a non
aceitar "na prática" o decreto e
ás empresas a non aplicalo, pela "incidéncia negativa que terá
no sector
lácteo galega" e anúncia a convocatória dunha manifestación
para mediados do mes de Outubro para protestar pola última
reforma da Política Agrária Comun ( PAC).+

'N inguén atopa o antídoto para
eliminar ou mitigar a intensidade
e rapidez das crises ocasionadas
nos mercados de capitais"

A economía real tense que ver afectada á forza pala evolución da economía financeira e así acorre naqueles países
nos que se desencadearon os primeiros problemas (Suleste
Asiático e Xapón) sendo várias as formas de interrelación
entre economía real e financeira (efecto riqueza, expectativas, comércio, etc.) e afectando a aspectos de tipo económico, político e social. Por agora, a economía americana e
a europea están resistindo a crise financeira pero xa os
principais órganos de información e control da economía
internacional emitiron informes nos que se cuantifica a
desaceleración no crecimento económico que esta crise inducirá nas suas economías coas secuelas coñecidas no eido
social. Os membros dos governos e das institucións máis
comprometidas coas suas sociedades están no seu papel limitándose a relativizar os impactos da crise e lanzando
mensaxes de tranquilidade e confianza aos axentes económicos e sociais e á sociedade en xeral.
A economía galega, ainda que pequena, estase vendo afectada xa nesta crise nalgunhas exportacións e na situación
de cerras empresas con intereses en mercados novos (Rúsia
e Latinoamérica).+
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Apoiranse mutuamente nos pr.ocesos eletorais que cada sindicato afronte

Máis traballadores feridos
en acidentes laborais

ACIG e o SLG asinan un acordo
para afortalar o sindicalismo nacionalista
*P.B.

Fernando Acuña (CIG), e
Lidia Senra (SLG) asinan o
acordo de colaboración.

A Converxéncia lntersindical
Galega (CIG) e o Sindicato Labrego Galega (SLG) asinaron o
11 de Setembro un convénio
de colaboración co que pretenden afortalar o sindicalismo
nacionalista e posibilitar unha
mellor defensa dos intereses
dos seus afiliados. O acordo
permitirá que ambas organizacións se apoien mutuamente
nos procesos eleitorais que cada unha teña que afrontar, intercámbien infraestruturas e
colaboren no desenvolvimento
de programas de formación.
Por meio deste convénio de colaboración, que foi asinado polos
secretários xerais do SLG, Lídia
Senra e da CIG, Fernando Acuña, as duas organizacións regulan as suas relacións para , "sen
menoscabo algun da independéncia de cada unha delas", propiciar un mellar aproveitamento
das suas potencialidades en todas as facetas nas que sexa posíbel a posta comun de accións
e obxectivos. Através de delegacións nomeadas pola Comisión
Permanente do SLG e a Executiva Confedera! da CIG , as duas
organizacións sindicais manterán reunións periódicas nas que
fixarán liñas de actuación sobre
os pontos recollídos no acordo.
"Estas xuntas tamén permitirán
ir vendo en cada momento en
que cuestións, á marxe das que
figuran no proxecto, poderemos
colaborar", sinala Lídia Senra.
"O convénio supón normalizar,
institucionalizar e tamén profundizar nas relacións entre o SLG
e a CIG, relacións que deben
existir entre dous sindicatos nacionalistas que están traballando
en campos diferentes", comenta.

A. PANARO

"As relacións entre nós sempre
foron, como corresponde, de absoluta coordialidade na coincidéncia de intereses. A pesar de
que representamos a partes distintas do pavo galega, vivimos
na mesma sociedade e compartimos grande parte da sua problemática", engade Acuña.

ten no seu campo próprjo", comenta a representante do SLG
que tamén lembra que "no agro
a loita polos postas de traballo
pasa pola defensa do modelo de
produción labrego frente a un
modelo de produción industrial
que se está fomentando desde a
política agrária actual".

O acordo dase desde a soberania e a independéncia de cada
unha das organizacións e neste
sentido Senra comenta que vai
servir aos obxectivos das duas
centras sindicais tanto no que é
a loita polos postas de traballo
no país como para reforzar e
mellorar a atención e o servizo
aos afiliados en moitas zonas do
país nas que incluso hai moitas
famílias nas que conviven unha
persoa que é asalariada con outra que é labrega. "Á hora de
atender a eses afiliados haberá
un complemento mútuo pola experiéncia que cada organización

Eleicións sindicais
O momento no que se empezará
a pór en prática este acorde serán as eleicións sindicais, proceso que comeza neste mes de Setembro e que se prolongará até
Decembro de 1999. "Neste sentido prestaremos toda a axuda posíbel dentro do que son as nasas
posibilidades", sinala Senra.
A relación de colaboración entre
os sindicatos viña de vello. "O
ano pasado por exemplo colaboramos na formación contínua
para o agro e este ano segui-

mas facendo esos cursos. Tamén ternos feítos mobilizacións
en conxunto", engade a secretária xeral do SLG.
"Sempre hai unha interconexión
entre as persoas que traballan no
agro e as persoas que traballan
por conta allea, ás veces por relacións familiares e outras, antes
acontecia máis que ahora, porque
é a mesma persoa a que comparte a mesmas esferas·", di Acuña.
No aspecto organizativo, nas
comarcas ou localidades onde
algunha das organizacións necesite apoiarse na implantación
que ten a outra estabeleceranse
acordes que o fagan posíbel. "A
avaliación deste convénio non
pode ser outra que positiva -engade-. Ambas partes saimos
gañando e o que é máis importante, sairán gañando as persoas que están afiliadas a unha e
outra organización".•

BRASIL, EPICENTRO DA CRISE

Dous traballadores da
construción quedaron
soterrados mentres
traballaban nunha gábia no
recinto portuário de Bauzas,
en Vigo o Martes, 15 de
Setembro. Ambos os dous
sofreron graves fracturas
cando un dos laterais de terra
do foxo cedeu e os sepultou.
O acidente tivo
características moi similares
ao ocorrido o pasado 9 de
Setembro na parróquia
viguesa de Beade, no que
resultou ferido leve un
obreiro. Desde comezos
deste mes tres traballadores
da construción morreron e
outros sofreron feridas de
diversa consideración. Un
deles morreu ao cair da
uralita do pavillón no que
traballaba en Cerdedo e outro
faleceu ao caerlle enriba
unha mamapra metálica de
nove toneladas en Narón,
feíto que estaba senda
investigado po xulgado de
Ferrol. •

Os conserveiros
abandeiran o paro
biolóxico da sardiña
Á espera do que decida a
UE, a Xunta ainda non se
decidiu a reunir a todos os
afectados pola escasez da
xouba mália que
proximamente terá un
encontro con responsábeis
de pesca europeus en
Portugal. Mentres,
celebrouse en Vigo a
Conferéncia Mundial da
Sardina, na que os
representantes
portugueses cuestionaron
os estudos científicos que
auguran a desaparición da
espécie se a pesca
continua ao mesmo ritmo e
que recomendan a redución
das capturas nun 80%. Os
conserveiros
representados por Anfaco
lideran a proposta de paro
biolóxico. Pela sua parte,
desde a CIG reiterouse a
necesidade de que a
consellaria reuna ao sector
para achegarse a unha
postura conxunta.+

RAMÓN MACEIRAS

A v lu i n da cri e ec n mica en Latinea,
mérica d cidirá en moito o camiño que tome a
expansión da recesión mundial. A importán,
cía da economia de Brasil é moito maior que a
d Rúsia e o impacto das perdas bursátiles nese
país <lanaria seriamente á banca dos Estados
Unidos. En segundo plano está Venezuela, cu,
xa inestabilidade económica e política afecta
directamente os intereses norteamericanos e
particularmente aos españois.
A desaceleración da economia latinoameri,
cana no seu conxunto é xa un feito. Hai que
lembrar que a rexión é hoxe o único lugar do
mundo co que os Estados Unidos teñen su,
perávit comercial. Pola sua relación de de,
pendéncia, Latinoamérica é un importad r
neto de manufacturas norteamericanas. Por
outra banda, a dinámica do dólar é contrária
á tendéncia mundial en Latinoamérica. De
feito, mentres o dólar baixa en todo o mun,
do, apreza,se frente ás febles moedas latinoa,
mericanas, o que se constitue nun factor adi,
cional á redución das exportacións nortea,
mericanas á rexión.
Por se fose pouco, a banca de Estados Unidos

va situación económica. As medidas tomadas
ten altos riscos na rexión. A finais de Marzo,
polo presidente Cardoso non convencen a in,
os bancos estadounidenses concederan présta,
vestidores cheos de pánico: a fuga de capitais
mos na rexión por 76 mil millóns de dólares.
mantén un promédio de mil millóns de dóla,
Isa é roáis de dez veces os 6 mil millóns de dó,
res diários. De revalidar
lares que eses mesmos
Cardoso o seu mandato
bancos prestaron a Rú,
presidencial, dá,se por
sia, segundo cifras da
evolución da crise
descontado que virán se,
Reserva Federal de Esta,
veras medidas de axuste,
dos Unidos. Só en Bra,
económica en Latinoamérica entre
as cales é case ine,
sil, a banca estadouni,
dense ten 2 7 mil mi, decidirá en moito o camiño vitáb.e l unha devalua,
ción lineal do real entre
llóns de dólares.
que tome a expansión da
dez ou quince por cento.
Especula,se tamén sobre
O epicentro da crise es,
recesión mundial"
o início dunha renego,
tá hoxe en Brasil. A
ciación da débeda exter,
, moeda local, o real, de,
na que ameaza con es,
valua,se regularmente
tender,se por toda a rexión.
dentro dunha banda (crawling peg), as reservas
de divisas cairon máis do 20% desde o 31 de
Unha situación semellante vive Venezuela.
Xullo, o déficit público supera xa o 7% do
Neste caso a situación é máis delicada debido
PIB, os tipos de xuro subiron a 49,75% o ven,
res pasado e, para máis inri, Brasil afronta o
a que no proceso eleitoral de Decembro <leste
ano, Venezuela pode ser governada por pri,
pagamento de 80 mil millóns de dólares de dé,
meira vez en corenta anos por un home que
beda a curto prazo que vencen agora en Se,
non comunga coas receitas neoliberais en bo,
tembro e Outubro. A guinda é un proceso
ga: Hugo Chávez, xefe da asonada golpista de
eleitoral _presidencial para o 4 de Outubro que
engade inestabilidade política a unha explosi,
1992 contra Carlos Andrés Pérez. •

'A

Exixen coñecer
os proxectos asignados
para Santa Bárbara
Os anúncios de Santa
Bárbara sobre a construción
dun novo fusil para a factoría
non dan garantias de futuro á
empresa, segundo a CIG,
que sinala que, polo de
agora, existe só un
compromiso do conselleiro
de lndústria António
Couceiro. A central
nacionalista exixe coñecer
que tipo de fusil se vai
construir así como un plano
no que se sinale a gama de
produtos destinados a
facerse na fábrica de armas
da Coruña. Por outro parte, a
posibilidade de ubicar as
instalacións no recinto feiral,
a CIG considera
"imprescindíbel" que primeiro
se cumpran as garantias de
continuidade da produción. +
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As feministas galegas peden que se respeite adecisión da muller sen atender asupostos

lgrexa e médicos presionan
contra a ampliación da lei do aborto
síbel abortar nun centro sanitário público dentro dos tres supostos legais -perigo para a nai,
malformacións de feto, embarazo produto dun delito contra a liberdade sexual-, xa que os médicos acollen á clausula de obxección de consciéncia. Nestes
dias prévios ao debate do Congreso, os médicos tamén toman
postura contrária á ampliación.
A maioria dos facultativos acepta realizar un aborto cando se
trata de malformacións no feto
pero non en nengun dos outros
casos, que se desvían aos centros privados que manteñen un
concerto coa sanidade.

*A. ESTÉVEZ

Ampliar a lei do aborto semella ser tarefa imposíbel ainda
que a liberdade de voto outorgada por alguns partidos conservadores aos seus deputados pode facelo viábel o vindeiro 22 de Setembro. O PSOE
propón un cuarto suposto e
outros grupos como IU e BNG·
peden que o aborto sexa sempre legal, dentro duns prazos,
con asesoramento e nos centros públicos. A lgrexa, na Galiza con Xea Escolano á cabeza, e os médicos voltan a convertese en importantes grupos
de presión contra a ampliación. Desde os púlpitos apélase ao direito ávida e os médicos refúxianse na obxección
de consciéncia que lle outorgou a lei do aborto de 1985.
"A prática amasa que os tres supostos que prevé a leí non chegan nen respostan ao verdadeiro problema. Non se atenden na
sanidade pública nen ao 4% dos
abortos que se realizan. O cuarto suposto que pretende introducir o PSOE non é nen moito menos o aborto libre pero abre unha porta", comenta Nanina Santos, responsábel da Asociación
Galega da Muller.
A última vez que se apresentou
unha proposta de ampliación foi
no mes de Febreiro e as posturas
de deputados como Felipe González e Francisco Vázquez, polo
PSOE, sumadas ás carreiras dos
populares para non perder a votación impediron a aprobación da
proposta. A liberdade de voto
dentro do PNV ou Converxencia
Democrática pode facer posíbel a
aprobación do cuarto suposto por conflito familiar, persoal ou
social- que propón o PSOE.
Para Maria Xosé Queizán, escritora e representante das Feministas lndependentes, o cuarto suposto é cativo. "A liberdade de
decisión corresponde ás mulleres
que son as que teñen o ventre e
as que padecen, os embarazos
non desexados. E humillante que
teña que ser unha maioria masculina a que decida por nós", sinala. Queizán engade que a nengunha muller lle gosta abortar e
que a intervención é un xeito de
controlar a natalidade. "Se non se
lexisla o aborto, cal é o xeito de
controlar a natalidade? Do que se
trata é dun control que impida a
fecundación e, se por diferentes
circunstáncias, a muller queda
preñada igoal, ten que ter unha
opción que non a abrigue a ter un
tillo non desexado", di.
Considera Maria Xosé Queizán
que a postura da lgrexa é "indignante" e que hai que valorala na
medida en que está apoiada polo
Governo. "A ninguén se lle escapa que boa parte dos ministros
non só son relixiosos senón que
mesmo son do Opus dei. Romai
Beccaria non se cansa de dicer
que está pala vida. Pero só talan
de vida cando se trata de ovos e
non de guerras. Danlle unha dimensión dramática ao aborto
confundindo aos embrións cos fi-

As mulleres leñen moitas dificulclades para abortar nos centros sanitários públ'icos. A.N.T.

llos·". Pala sua parte, Nanina
Santos considera que a lgrexa
non modificou a sua postura desde 1985 e que "non se vai resignar a perder esta batalla e hai
unha campaña que non se ve

nos meios de comunciación pero
que eles fan desde os púlpitos".

A oposición médica
Na Galiza é praticamente impo-

Desde a Asociación Galega da
Muller pensan que o direito ao
aborto e o direito dos médicos á
clausula de consciéncia non deben ser incompatíbeis. "Cando
está lexislado que a sanidade
pública debe aterecer a posibilidade de abortar, ten que haber
persoal disposto a facelo. Se non
son os médicos aos que lle corresponde, que contraten outros",
sinala Nanina Santos. Previsíbel
é que, ainda que se aprobe a
ampliación da lei, as intervencións a través da Sanidade Pública aumente pero sigan senda
desviadas aos centros concertados debido á oposición médica.•

{
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Camareiras
de saia
por 'usos e
costumes
. .'
soc1a1s
Por que as camareiras teñen que
levar a saia por obriga? Esta mes~
ma pergunta fanse as traballadoras do Centro de Atención a
Minusválidos Físicos de Ferrol,
integrado no ministério de T ra~
ballo e Asuntos Sociais. Xa hai
tempo que as camareiras do cen~
tro veñen demandando poder
usar pantalóns como as suas com~
pañeiras que realizan os traballos
de limpeza e lavanderia. A sua
reivindicación, que a direción do
centro non atende, chega a xuízo
o Venres 1 7 de Setembro no
xulgado do Social de Ferro l.
Para as traballadoras é un problema de discriminación sexista.
Cando na reunión que celebra-

ron coa direción do centro o pasado mes de Maio formularon a
petición para poder levar pantalón ao traballo, a resposta do responsábel do centro foi que non
se podía cambiar a saia e que por
esa regla de tres tamén os homes
poderian querer utilizar saia en
troques de pantalón e iso uobrigaria a ter un stock de uniformes
moito maior rompendo a uniformidade". Ademais, a direción
alega que a saia ((é so para servir
no comedor, non podendo es~
quecer o compoñente de hosteleria que hai neste centro e os usos
e costumes sociais que non teñen
que significar nengunha discriminación". As camareiras solicitan
que, respeitando o uniforme, podan escoller as que queiran saia e
as que queiran pantalón. Ao non
frutificar o diálogo, puxeron o caso en mans do xulgado.
"Desde o comité de empresa
valoramos como moi graves as
atitudes que se están a dar en
certos ámbetos laborais empregando as mulleres como obxectos decorativos e de reda~
mo sen ter en conta a sua valía
como profesionais. Tamén valoramos como gravísimo este
feito tendo en conta que se
produce dentro da Administración pública, estamento que
debería máis que ninguén velar pola non existéncia de discriminación sexista algunha",
sinala Dolores Bogo, presidenta do comité, que anima a todas as mulleres a que acudan
ao xuízo con pantalón a xeito
de protesta.+

A Concha
contra Galiza
Nos 120 anos que ten a regata
de traiñeiras da Concha (Donosti) nunca a tiveran que sus~
pender duas veces seguidas. Pasou este ano na segunda xornada. Os remeiros de Tirán e, sobre todo, os de Perillo, que eran
a primeira vez que competían,
non puderon desputar a bandeira máis prezada. A viaxe en
furgoneta, a estáncia nunha albergaduria en Guetária, o esforzo de clasificarse para a final,
un ano de soños e treinamen~
to ... Non serviu para nada ante
a marexada do 13 de Setembro
e, logo, do 14. Este Luns estaba
todo preparado. Cando xa estaban quentando, un go lpe de
mar fendeulle unha palea (reforzo móvil contra o mar) a
San Pedro. Comezaron a moverse os finalmente gañadores
e, a organización, mesmo sabe~
dora que os galegos tiñan que
voltar xa para casa, suspendeu a
competición. As duas treiñeiras
galega5 e duas bascas quixeron
facer unha demostración de
que era posíbel bogar e sairon á
mar. A televisión de Euskadi
retrasmitiu o treinamento e os
afeizoados seguiron a champa
entre aplausos. Recuperaban o
espíritu dos mariñeiros do Can~
tábrico: o mar foi sempre o
principal inimigo a batir polos
pescadores. •

Axudas públicas
para a subsritución
por babea maternal
O governo ven de acordar un
proxecto de decreto-leí polo
que pagará a seguridade social dos contratos destinados
a substituir as baixas por maternidade. O ministro de Traballo, Javier Arenas, sinalou
que con esta medida pretendíase facilitar a situación laboral das mulleres e fomentar o emprego. Moitos
empresários optan por non
contratar a ninguén durante
os catro meses de baixa maternal á que masivamente
acóllense as nais senda casos contados os protagonizados polos pais. A medida,
acollida favorabelmente polos sindicatos, súmase a ou tra semellante promovida pala Xunta. Desde a CIG
formulouse a necesidade de
que sexan mulleres -non está
estabelecido no decreto- as
que cubran as baixas por
maternidade. •

Seis mil persoas
participan na Romaxe
de Crentes Galegos
Na mañán do Sábado 12 de
Setembro miles de
romelros achegáronse ao
Santuario de Cadeiras, situado no cañón do Sil ao
seu paso pola parróquia de
Pinool, en Sober, convocados polas asociación
/rimia para celebrar a XXI
Romaxe de Crentes
Galegos baixo o lema "Somos lgrexa", nome do movemento internacional que
pula por unha lgrexa
"acorde cos tempos e
aberta á participación dos
leigos". Ademals dunha
misa, actuou o grupo folk
Saralbas e un grupo de mimo que anlmou o xantar.
Para o ano que ven xa está
previsto que cita teña lugar
no Crucelro da Vlrxe do
Leite, en Porto do Son, cun
lema que val ser "Que din
os rumorosos''.•

A Feira do Móbel

péchase como unha
'importante reférencia
comercial"
Clausurouse o Domingo 13
de Setembro a Feria do Mobel da Estrad.a que chegou a
sua XII edición consolidándose, segundo os seus responsábeis, como unha indubidábel cita comercial que incrementou até un 80% a preséncia de expositores galegas.
Segundo os cálculos da Xunta, hai máis de 2. 700 empresas adicadas aos móbeis,
que dan traballo a dez mil
persoas e que facturan
setenta mil millóns de pesetas anuais. As previsións para este ano son de exportar
produtos por un valor de
dous mil millóns de pesetas.
Coa intención de mellorar a
calidade do sector, a vindeira
edición da Feira terá un
salón destinado só aos profisionais. +
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Dá por finalizado oenfrentamento entre nacionalistás

Adeclaración de Lizarra abre o camiño da negociación en Euskadi
A estratéxia do PP pode estar
representada por Mayor Oreja
quen declarou que agarda que
"as augas volten á sua canle",
mostrándose, deste xeito, contrário a calquer avance na pacificación en Euskadi. José Maria
Aznar, que fai ofertas de mediación para acadar a paz en Colómbia condenou sen paliativos
o texto de Lizarra.

-0- A. EIRÉ

Os nacionalistas bascos sellan un pacto para comezar o
diálogo sobre a pacificación
en Euskadi. A declaración
firmada en Lizarra polas- organizacións políticas, sindicais e17 formacións sociais
bascas, coa inclusión de IU,
parte da experiéncia de Irlanda e propón o método e as
distintas fases do proceso.
A Declaración de Lizarra marca
o início público do proceso de
negociación en Euskadi, o que
se denomina no documento "reflexión entre próximos pero diferentes", para atopar vias de solución . Neste documento proponse un método: "a resolución política só pode plasmarse a través
dun proceso de diálogo e negociación aberto, sen exclusións".
O proceso de diálogo e negociación pode propiciarse con
"conversas multilaterais que non
exixan condicións prévias infranqueábeis ". A negociación
debe de ser global e sen "axendas limitadas", segundo os asinantes do documento. O acordo
non conterá "escenários pechados e de carácter definitivo", senón que terán cabida novas fórmulas. Euskadi debe ter a última palabra e decisión.
O Documento de Lizarra tamén

Desde o PSOE non só son importantes as declaracións de
Felipe González, ou mesmo a
infantil proposta de paz de Almúnia, senón a autocrítica e o
desmarque realizado polos socialistas gipuzkoanos que se
laiaron de non ter aprobado o
plano Ardanza (agora as Mesas
de Ajuria Enea e Madrid están
totalmente finiquitadas) e demandaron cámbios de postura
ante as novas circunstáncias,
reclamando do partido que "non
peche as portas ao proceso",
ao tempo que lamentaban a
C. ABADÍA
Arnaldo Otegui, de HB, asina o escrito entanto Joseba Egibar, portavoz do PNV, olla para el.
sua non participación nas conversas de Lizarra. Pola sua
estar ETA e o Governo central.
prevé un "cese permanente da
documento denomina "nego banda, os socialístas cataláns,
violéncia", para comezar as conciación entre contrários". Os concon Pasqual Maragall á cabeza,
Pero se o PP se mantén coa sua
trários serian PP e PSOE, ainda
versas. Un cese da violéncia
lanzan un documento por un
estratéxia intransixente de ollar
que ETA xa decretou, na práctique, como afirmou o Lehendakaca, hai tres meses mentres HB,
ri Ardanza, a negociación pode como única via a solución policial, · estado federal, afirmando que
"o dia que se remate o drama
que tanto lle rentua eleitoralmenPNV e máis EA negociaban.
darse mesmo coa oposición
vasco, rematará o drama de Este, desde o PSOE non só se recodestes partidos, pois recordou
Agárdase agora que, nos próxipaña". Maragall tamén uniu a
ñece que algo está a mudar en
que os firmantes do acorde d~
mos días, a organización armapacificación de Euskadi á de IrEuskadi (Felipe González, dixit)
da basca anúncie, oficialmente,
Lizarra son maioritários na solanda ao afirmar que "se os presenón que están á procura dunha
ciedade basca. Quedaría logo a
unha trégua unilateral.
sos do IRA saen da cadea,
estratéxia própria que mesmo diúltima fase, a negociación "enEuskadi terá paz moi pronto".•
vide ao partido en Euskadi.
tre inimigos", na que terian que
Comezaria deste xeito o que o

DECLARACIÓN DE LIZARRA
A DENOMINADA DECLARACIÓN DE UZARRA, FOI RUBRICADA O 12 DE SETEMBRO NESTA VILA DE NAFARROA POLOS REPRESENTANTES
DOS 23 GRUPOS QUE COMPOÑEN O FORO DE IRLANDA.
FACTORES QUE PROPICIARON
PAZ DE IRLANDA

cións prévias para o uso do diálogo.

IDENTIFICACIÓN

6. O recoñecimento do dereito de autode,
terminación ao conxunto dos cidadáns de
Irlanda trouxo consigo unha aprofundiza,
ción na democrácia, tanto no que se refi,
re ao comido (creando novas fórmulas de
oberania) como a respeito dos métodos
(dando aos cidadáns a última palabra).
Esta características políticas que se con,
teñen no Acordo de Paz comprenden un,
ha concepción da negociación realizada,
non coa idea de gañar, senón de resolver
o conflito, incluindo a todas as tradicións
existentes na illa e situando aos proxectos
políticos en igualdade de condicións cara
a sua consecución, sen outro límite que a
maioria democrática de respaldo.

O contencioso basco é un conflito históri,
co de orixe e natureza política no que se
ven implicados o Estado español e o Estado
francés. A sua resolución debe ser necesa,
riamente política.

O ACORDO DE

c nílit aceita,
lítica d

vern
ritánic
IRA f r n
c n ciente de que nen un nen outro ian
er vencedor militar , en con ecuéncia,
aceitar n que conflito ,no cas de deixa,
lo tal com e taba, p dia prolongarse du,
rantc moito tempo.
3. Grácias á r flexión de todos os protago,
nista do conflito, o enfrontamento cedeu,
lle o seu posta ao traballo en comun (ao
comezo entre próximo pero diferentes,
máis tarde entre os contrários e, por fin,
entre inimigos), sempre coa pretensión de
non excluir a ninguén destas relacións.
4. De entre a variedade de reflexións reali,
zadas destacariase como especialmente re,
levante a concepción, xa antígua, do movi,
mento republicano de construir e apostar
por un modelo de solución ao conflito que
comprendera e respetara a todas as tradi,
cións existentes na illa. Esto contribuiu a
reducir os factores de resisténcia dos parti,
dários de diálogos exclusivos ou de políti,
cas illacionistas.
4. Paseniñamente, o diálogo e a disten,
sión xurdidos desta rede de relacións fixé,
ronse co protagonismo e a prioridade que
até daquela tiveran o uso da forza violen,
ta e a política illacionista. Desde ambos
lados déronse xestos de distensión sen
que se exixiran inexcusabelmente condi,

7. A preséncia dalguns factores interna,
cionais xogou un papel significativo: a
aposta firme e a participación directa do
Govemo e presidente dos Estados Unidos
na resolución do conflito; a boa acollida
dispensada por diferentes institucións da
Unión Europea (da que son expoñentes
as sustanciosas axudas económicas prome,
tidas); o apoio político mostrado e o ase,
soramento oferecido polo Governo e o
presidente de Suráfrica ao longo de todo
o proceso.
POTENCIAL APLICACIÓN
PARA EUSKAL HERRIA

Á vista das circunstáncias nas que se pro,
duciou o proceso e o Acordo de Paz en fr,
landa, estimamos que o conflito que afecta
a Euskal Herria pode atapar vias de resolu,
ción, se se' atende ás pautas de comporta,
mento e actuación seguintes:

Sendo distintas as concepcións que existen
sobre a raiz e permanéncia do conflito, expre,
sadas na territorialidade, o suxeito de decisión
e a soberania política, estes constitúense no
núcleo de cuestións fundamentais a resolver.

do de abordar e dar resposta a todas as
cuestións que constituen o conflito, asi co,
moas que son consecuéncia diste. Non hai
axendas limitadas. Neste senso, a nego,
ciación non debe de ser concebeida como
un proceso de ganáncias particularizadas,
senón para resolver o conflito.
CLAVES DA RESOLUCIÓN

A resolución política somentes pode plas,
marse a través dun proceso de diálogo e ne,
gociación aberto, sen exclusións respecto
dos axentes implicados e coa intervención
da sociedade basca no seu conxunto.

lsto conleva que unha negociación resolu,
tiva non comporte imposicións específicas,
respeite a pluralidade da sociedade basca,
situe todos os proxectos en igualdade de
condicións de consecución, aprofunde a
democrácia no senso de depositar nos cicla,
dáns de Euskal Herria a última palabra a
respeito da conformación do seu futuro e se
respeite a decisión, por parte dos Estados
implicados. Euskal Herria debe de ter a pa,
labra e a decisión.

PROCESO

CENÁRIO RESULTANTE

FASE PRELIMINAR. 0 proceso de diálogo e

O acordo de resolución non terá cenários
pechados e de carácter definitivo, senón
que posibilitará marcos abertos onde podan
ter cabida novas fórmulas que dean respos,
ta á tradición e aspiracións de soberanía
dos e das cidadáns de Euskal Herria.

MÉTODO

negociación pode propiciarse con conversas
multilaterais que non esixan condicións pré,
vias infranqueábeis para os axentes implica,
dos, a fin de que o diálogo poda producirse.
FASE RESOLUTÓRIA. 0 proceso de nego,

ciación e resolución propriamente dito,
que leva implícitos a vontade e o compro,
miso de abordar as causas do conflito, rea,
lizariase nunhas condicións de auséncia
permanente de todas as expresións de
violéncia do conflito.
CARÁCTER DA NEGOCIACIÓN

A negociación debe de ser global no sentí,

Euskal Herria, a 12 de Setembro de 1998
AB, HB, PNV, EA, IU, Catzarre,
Zutik, ELA, LAB, ENHE,
ESK,CIUS, Stee,Eilas, Ezker Sindikala,
Hiru, Gogoa, Amnistiaren Aldeko
Barzordeak, Senideak, Bakea Orain,
Elkarri, Egizan, Herria 2000 Eliza,
Gemika Batzordea,
Autodeterminazioren Biltzarrak.

16
N 2 848 - ANO XXI

PENÍNSULA
ANOSATERRA

17 DE SETEMBRO DE 1998

Maragall afirma que os enfrentamentos PSOE I PP rematarán cando se arranxe oproblema de Euskadi

O PSOE recoñece aos GAL, pero non a sua ilegalidade
queiran parala aqueles
mesmos que a tiraron".

-0- A. EIRÉ

Os berros de "inocentes, inocentes" e as proclamas de
inxustiza, xunto coas acusacións ao PP de propiciar o
encadeamento de Barrionuevo e Vera, mesturáronse ao
longo da semana coas declaracións exculpatórias que,
ao tempo, recoñecian a participación dos dirixentes socia1istas nos crimes dos GAL.

Porque se emperrencha
o PSOE en afirmar que
a senténcia é inxusta
cando mesmo os seus
líderes admiten que
existiu a guerra suxa e
que foi impulsada e controlada desde o Ministério do Interior, que tamén foi quen acabou
con ela? Semella que no
caso Marey non hai feitos probados e que nunca existiu o secuestro.
Argote, Galindo e outros
encausados en diferentes crimes do GAL estaban en Guadalajara
dando o seu apoio a Vera e Barrionuevo e recibindo os vítores de militantes socialistas.

"Esta é a foto que andaban a .
procurar alguns políticos desde
hai anos. Aqui está, xa a teñen".
Estas foron as únicas palabras
que pronunciou Felipe González
o 1O de Setembro acompañando a José Barrionuevo e Rafael
Vera ante as portas da cadea
de Guadalajara, na que entraron
a cumprir condena os dous altos
cárregos socialistas.

Rendimento político

Foi a foto que apareceu en todas as portadas, a que abriu os
telexornais dos meios do Estado
español. "Querian iso, querian
unha imaxe: teñena aí. Non a
teñen de dous homes, téñena
de tres. É verdade que un quédase de portas a fóra, ainda que
a eles lles gostaria que estivera
pola porta de dentro", afirmaría
Felipe xa pala noite na Ser.
Pola contra, os principais meios
informativos europeus e americanos que si difundiran amplamente a senténcia condenatória
do Tribunal Supremo para Barrionuevo e Vera, esqueceron
esta nova que, para eles, segundo afirmaron vários correspondentes acreditados en Madrid,
non era máis que unha consecuéncia lóxica da condena.
Para o PSOE tiña outro significado. A case totalidade da cú pula socialista e máis de 7 .000
militantes acompañaron aos ex
altos cárregos do Interior entre
berros de "inocentes, inocen. tes!". Non era unicamente un
acto de solidariedade do partido
con dous dos seus máis caracteríti cos e destacados militantes. O PSOE asumia colectiva e
publicamente a sua actuación
na Guerra do Estado contra os
nacionalismos. Neste senso,
van continuar coas protestas
clamando contra a "inxustiza".

Confesións socialistas
"Nós respetamos as regras da
Transición, que non son as dun
Estado de direito plenamente
consolidado. Son regras moi
distintas", xustificábase Rafael
Vera en El País o mesmo dia da
sua entrada en prisión. Máis
adiante recoñecia a existéncia
"dunha certa actividade de guerra suxa" cando estaba no Mini stéri o do Interior, e recibia
chamadas de apoio que "poñen
en evidéncia a enorme hipocresía do que sucedeu lago".
Alfonso Guerra láiase de que se
"arrase a todo un Ministério do Interior acusado de reter 1O dias indebidamente a unha persoa por
un err-0, mentres políticos, xornalistas e catedráticos discuten se
se pode negociar cun grupo que
matou a 900 persoas". Rodríguez
lbarra, admitindo tamén a implicación de Vera e Barrionuevo na
guerra suxa, afirma que se Se-

O PSOE está condenado a dicer que a senténcia é inxusta porque
se admite que é xusta
recoñeceria publicamente a sua autoría directa nos crimes dos
GAL. Negáronse a facelo no seu tempo e
agora inciden no erro
de confundir o Governo
co partido e o partido
con alguns dos seus
militantes. Pagaron xa o
pecado político desta
concepción, teiman no
erro.
Pero cumprida a pena
de perder as eleicións
eleitorais, desde o
González abraza a J.M2 Banionuevo antes de entrar este e Rafael Vera no cárcere de Guadalajara. PSOE tentan sacar
agora rendimento político as estas condenas .
gundo Marey saiu vivo do seO candidato á Generalitat, PaSegundo os seus inquéritos o
cuestro foi porque "Barrionuevo e
cual Maragall explicaba a seque lles fixo perder os votos foVera son boas persoas e, cando
mana pasada en Barcelona o
ron Filesa e Aida Alvarez, os case enteraron do erro no secuespensamento de moitos socialissos de corrupción económica, e
tro, na vez de mandalo matar, ortas, personificado en Gonzánon os GAL.
denaron que o liberasen".
lez: "segue pensando que a lex iti m id ade do que fixo é tan
A maioria dos dirixentes socialisTodas estas confesións , case
grande que só podia virse
tas consideran que apoiar a Veas mesmas que realizaron os
abaixo rachando as regras de
ra e Barrionuevo, non é unicademais condenados polo caso
xogo. Felipe está convencido
mente unha cuestión de solidaMarey, non impiden os berros
de que se xogou suxo, de que
riedade, senón que é rendíbel
de "inocentes, inocentes!", eso PP rachou estas regras de
eleitoralmente. Aproveitan para
coitados en Guadalajara, nen
xogo pactadas".
minar ao PP, para devolver os
tampouco as arremetidas que
Maragall considera que a suceataques, tanto tempo sufridos ,
están ainda a realizar os dirixensión de senténcias contra o
tentando pór de manifesto a sua
tes socialistas contra a Xustiza
PSOE débese a que "uns lanzafalta de "visión do Estado".
e tamén contra o PP.
ron a pedra e esa pedra, agora,
vai seguir xirando ainda que
Un PP que procuraba , como
afirma González, ver non só a
un seu ministro na cadea, senón
B. LAXE
ao mesmo ex presidente. Un PP
que se nega a un indulto que lle
pode ser rendíbel eleitoralmente
porque, dentro de pouco poderian ter que voltar á cadea por
outras condenas.
Nun pronunciamento sen precedentes, a cúpula episcopal denun~
ciou, "con toda enerxia', as iniciativas legais da esquerda para am~
É idea extendida que os enfrentamentos entre PP e PSOE
pliar os supostos do aborto . "De inmorais, vergoñentas e inconstiteñen que rematar e, dalgun
tucionais" calificaron as proposicións de lei que se van debater, de
xeito, pór fin tamén á revisión
novo, o 22 de Setembro no Congreso do Deputados, nun docuda guerra suxa e ao encausamento ao que puxeron o significativo título de "Licéncia ainda
mento dos seus protagonistas.
máis ampla para matar aos fillos". Están no seu direito os bispos, os
Este arranxo semella que só
cregos e os crentes católicos de pronunciarse sobre cantos temas
pode
vir dado por unha negoconsideren oportuno facelo e tamén poden usar os argumentos que
ciación de paz en Euskadi. Asi
matinen máis acertados para asentar os seus posicionarnentos. O
o pensa, entre outros, Pascual
que non poden pretender é voltar a tempos idos e impoñer a moral
Maragall. "Os enfrentamentos
católica, apostólica e romana, como a única moral existente. A
directos, tremendos, entre delgrexa Católica pode opinar, pero non é ninguén para tratar de <limócratas arranxaranse no motar as normas de comportamento á sociedade civil, como denún~
mento no que se pare o motor
cian mesmo teólogos como Enrique Miret Magdalena.•
que os puxo e marcha, o pro-

Licéncia para <litar a moral

blema de Euskadi".+
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OGoverno trata
de evitar o debate do
Estado das Autonomias
A celebración en Outubro das
eleicións bascas e na
primavera das catalanas son
os argumentos empregados
polo Governo central e o
presidente do Senado, Juan
Ignacio Barrero (PP), para
impedir que este ano se
produza o debate do Estado
das Autonomias no Senado.
Oeste xeito, o Executivo de
Aznar evita a confrontación
cos seus sócios de governo ,
que desde a declaración de
Barcelona cuestionan
abertamente a lexitimidade da
configuración actual do
Estado. O maior temor do
Governo seria un debate entre
José Maria Aznar e Jordi
Pujol , que ademais daría aos
converxentes avantaxes nos
comícios catalán s.•
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o

O PP ficha en Cantábria
a un alcalde xa
expulsado por corrupción
Pablo García Suárez,
alcalde desde 1983 da
pequena localidade
cántabra de Comillas, xa
tora expulsado do PP polas
acusacións de corrupción
pero agora volve a ser
fichado para representar
aos conservadores nas
vindeiras eleicións. A
decisión ven dos órganos
superiores xa que o PP
local leva anos
denunciando as práticas do
alcalde, coñecido como
Pablo XV en referéncia á
porcentaxe que cobra aos
construtores que operan no
concello, grazas aos cales
os seus ben medraron
espectacularmente nos
últimos anos. A situación é
tal, que os populares da
localidade pediron axuda á
oposición para botalo da
alcaldía. E, sen embargo,
García Suárez, que foi
deputado autonómico até
1995 e asesor de Juan
Hormaechea, encabezará a
lista do PP nas
municipais. •
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Unhas manobras
,
con m1s1s causan
un incéndio en León

.

Nun comunicado do dia 14 de
Setembro o cuartel xeral da
Rexión Militar Noroeste
recoñeceu que o Exército foi o
causante dun incéndio nun
monte de León que arrasou
cinco mil hectáreas de piñeiros.
O lume produciuse pola
explosión de dous mísis Milán
que produciron numerosas
lapas. Desde os concellos
afectados polo incéndio
acusouse desde o primeiro
momento ao Exército de ser o
causante do mesmo e de non
ter en conta para efectuar as
manobras que o terreo estaba
moi seco. Ademais pediuse a
axuda militar na extinción ainda
que non a conseguiron.
Viciños, ecoloxistas e
concelleiros piden o peche do
campo de tiro de Teleno, onde
se efectuan as manobras
militares.+
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Irán e Afganistan
en crise pre bélica
Despois do asasinato masivo
e da persecución de cidadáns
afganos de tendéncia shii en
Afganistán, o Irán concentrou
a unha forza de intervención
de 200.000 soldados na sua
fronteira co seu viciño do Leste. Este país anunciou que se
é atacado respostará con
bombardeos sobre cidades
iranianas. A tensión pre bélica
medra mentres a estratéxia
militar fai aliados até hai pouco impansábeis. Os talibáns,
de orientación suni, que foran
apoiados polos Estados Unidos cando a ocupación soviética, agora son declarados inimigos dos norte-americanos.
Estes últimos agora amosan a
sua queréncia polo réxime de
Teherán.•

A proposta dos sociolistas é dartle a nacionalidade aos nacidos na Alemaña se un dos pais é alemán.

Odesemprego no Leste xa se aproxima ao 18°/o

O paro e a ilegalización da estranxeiria

asuntos principais da campaña eleitoral alemana
-0- G. LUCA

A campaña eleitoral alemá está centrada no paro, que se
aproxima ao 18% no leste do
país e xa se califica de traxédia nacional, e no direito dos
extranxeiros á nacionalidade
e o traballo. A proposta dos
socialdemócratas de Schroeder non é no fondo diverxente
da de Kohl. O primeiro quer
un acordo entre Governo, empresários e sindicatos; o segundo, facer máis ricos aos
ricos para que poñan fábricas. Gysi, do Partido do Socialismo Democrático (ex-comunista), a terceira forza, di
que non hai solución posibel
sen redistribución da riqueza.
Os socialdemocratas de Schroeder están por combater a criminalidade a base de reducir o paro, preservar o Estado asistencial
e mellorar a educación e talan de
conceder a nacionalidade a todos
os extranxeiros nacidos no país,
coa condición de que un dos pais
seña tamén de orixe alemán. A
cativeza da proposta socialdemocrata indica o afervoado que é o
debate sobre a extranxeiria.
Kohl continuará limitando a entrada legal de extranxeiros e
combaterá a inmigración ilegal.
Negún dos dous principais partidos di como se poderán interpretar estas restricción dentro dos
Acordes de Schoenguen que ga-

ránten o direito ao traballo e á residéncia entre os membros da
UE. A inmigración ilegal tolerada
tende a criar unha Califórnia centro-europea con traballadores de
direitos plenos e obreiros baratos, sorbe todo do Leste, sen
amparo legal para os que calquera reclamación se converte
decentado en expulsión.
Schroeder, o candidato máis capaz destilado pola socialdemocrácia alemá ao cabo de dezaseis anos de porfia eleitoral fronte a Kohl , baixou a medida de
votos do SDP no Estado bávaro.
Para os democristianos é un
agoiro da relación de Kohl e xa
cantan vitória para os comícios
da Federacion, o próximo 27.
O SPD botou o resto nunha campaña durisima pero non puido
con Edmund Stoiber, xefe do Governo bávaro, líder da Unión Cristiana Social (CSU), prolongación
da CDU de Kohl, que virou ainda
un anaco a cota do 52.8% dos
votos de 1994. A intención dos
socialdemocratas era pegarlle a
Kohl un aviso nas costas de Stoiber pero non deron convencido
aos votantes de que se trataba
do mesmo partido. Gañou Stoiber co seu modelo de liberdade
sen límites para as finanzas e os
negócios e de represión ilimitada
para a observáncia da leí. Stoiber
acrecenta o direitismo da toleráncia cero de Kohl fronte á delincuéncia, e o rechazo terminante

G.

de todo intento de legalizar estupefacientes. Se cadra por esa via
convenceu aos eleitores de que
unha unha cousa é o governo federal e outra a casa bávara.
O ensaio bávaro extende a dúbida sobre a tendéncia ao ascenso
de Schroeder, anunciada desde
hai dous anos polos inquéritos e
fundamentada nos problemas
derivados da unión entre as duas
alemañas e no paro a medrar. A
oferta aos eleitores do CD U consiste en rebaixar impostas para
aumentar o diñeiro en circulación
e mellorar a demanda interna.
Para Kohl, como para o PP, o resultado final desta fórmula será a
multiplicación do traballo.
O que trae a realidade é un aumento do paro desde 1990, a data da unificación. No Leste, o povo coreaba encantado o neme de
do chanceler (Helmut, Helmut!),
pero hoxe recébeo con presadas
de ovos. No canto da paisaxe de
flores prometida ai nove anos ao
país socialista, o Leste é un horizonte de empresas pechadas que
se aproxima ao 18% do paro.
O desastre ruso tiña que favorecer a Schroeder. Os bancos alemáns teñen na anterga Unión Soviética case cinco billóns de pesetas, o 90% deles, avaliados polo
Estado federal. A vista dos bós
resultados para Kohl en Bavária
hai quen interpreta que o medo a
un estalido en Rúsia mantén o

apoio á CSU, contra o escándalo
da recente adverténcia do chanceler, no sentido de que a ruina
do governo ruso non ten remédio.
A globalización da economia
alemá anuncia tempos de bonanza para as grandes empresas e non tan boas novas para
os traballadores. O capital alemán criou 600.000 postas de
traballo en Norteamérica na última década e, por exemplo, O
70% do negócio da trasnacional
da comunicación Bertelsmann
realizase tora das fronteiras da
Federación. Dous tércios das
ganáncias de Daimler-Benz procede de fóra de Alemaña e un
tércio das accións da empresa
son de accionistas de todo o
mundo, nomeadamente norteamericanos.
O programa da CDU promete seguir coas privatizacións e continuar a venda de empresa públicas, despois da liquidación controvertida de Lufthansa ou Telekom. En política exterior, Kohl
promete impulsar a integración
europea aainda que reclame a
devolución aos lander, ou ao governo federal no seu caso, a
competéncia decisória central sobre temas non esenciais para a
administración do Estado. Outra
teima do governo de Kohl e reducir a contribución comunitária de
Alemaña e a discusión de programas da UE para criar emprego financiados con fondos públicos.•

LUCA

O terceiro golpe de Sali Berisha
Non se sabe quen lle deu a Salí Berisha o im,
portante título de xefe da oposición de Albá,
nía. Coa mesma escolta armada que agora lle
abre paso a golpes polas ruas de Tirana, pro,
movera en 1991 manifestacións contra o go,
vemo de esquerdas, que gañara as eleccións
con todas as da lei, incluidos observadores da
OTAN.e da ONU.
Milans del Bosch decia que para acabar co
dos tanques de Valéncia, que el mesmo fi,
xera desfilar na noite do 23 de Febreiro do
81, era preciso un golpe de Estado. Berisha

fixera o mesmo en Albánia en 1991 pero a
diferéncia é que as embaixadas da UE e dos
Estados Unidos déranlle a razón e o Gover,
no. Para pacificar o país, explicaron. Con
estes padriños, Sali Berisha roubou as actas
das eleccións seguintes, as do 96, procla,
mouse outravolta presidente e silenciou as
protestas do partido comunista renovado, a
todas luces gañador nas fumas. En Marzo
de 1997 unha revolta popular botouno da
casa da presidéncia por ladrón, despois de
se descobrer a grande estafa dos bonos de
investimento na que roubara os aforros de

millóns de emigrantes albaneses en ltália e
América.
A pesar de todo, Berisha insiste en _ocupar o
govemo, desta vez a cámbio do asasinato de
Azem Hajdari, protagonista notábel do asal,
to ao poder socialista en 1990. Ao tempo do
velório, os gardas de corps de Sali Berisha re,
parten milleiros de fotos en cuatricomia do
anticomunista morto e bandeiras da casa de
Habsburgo. O intento de golpe é tan burdo,
que mesmo Washington di que non ten pre,
visto recoñecer a Berisha. •
•.,. r-r-::__

-

Xapón recoñece
que o misil coreano
era un satélite
Segundo recoñeceron as
autoridades niponas, o misil
que o pasado 31 de Agosto
pasou por riba do Xapón
con procedéncia de Corea
do Norte non era máis que un foguete que levaba un
satélite norcoreano. No seu
dia Xapón amagara cun bloqueo a Corea polo
lanzamento do foguete mália que este país informou
que o proxectil non era máis
que un satélite de
comunicacións. +

[

levgueni Primakov.

teltsin nomea
a un comunista
primeiro ministro
Nun intento por gañarse á
Duma, onde os comunistas
teñen unha ampla
representación e demandan
unha solución social á crise
criada palas medidas
liberalizadoras, o presidente
de Rúsia, Boris leltsin,
nomeou ao comunista
levgueni Primakov como
primeiro ministro. Este aceitou
o cargo e prepara un gabinete
que califica de patriótico e
nacional e que abordará unha
série de medidas sociais para
paliar a crise. Pero leltsin non
conqueriu un cheque en
branca polo nomeamento de
Primakov, xa que os
comunistas anunciaron que
xulgarán ao novo governo
polos seus feítos.•
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Nem os próprios jornalistas da
média espanhola, quando em
breves momentos se decidem
(ou lhes permitem) abordar o assunto da Declarac;:om de Lizarra,
conseguem explicar os motivos
que podem ter os do PP (e, como can que segue nervosamente o rasto, também o PSOE) para rechac;:arem fulminantemente
toda possibilidade de diálogo com ETA.
O Pacto de
Ajuria Enea, NaDecla~om
subscrito por de Barcelona
PP e PSOE,
punha como pede-seo
condic;:om para estado
o início do diá1og o, unica- confedera!. Na
mente a von- Declara~om de
tade de cessar
Lizarra fala·se
a violéncia.
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O tillo do Rei
exprésase en galega
e Vázquez replica en
español. O Alcalde
non entende a
cortesia da traducción
como unha
deferéncia para o
visitante. Faino por
respeito a si próprio.

Amáncio Ortega, o
dono de lnditex
(Zara) ten unha

1

CANTINA
MEXICANA

R'UA MARTIN CODAX
VIGO

Já 0 plano de autodetermina,.
paz de Ardan"!
za, rejeitado om de Euskadi.
por PP e
PSOE há uns Ambas COUSSS
mes es, pro- parecem difíceis
punha o início
de diálogo de- por separado;
pois -da decla- mas ese as
rac;:om de trég ua de ETA. juntamos?
O plano de
paz de Lizarra
exige o cessamento de toda
actividade violenta,. por parte dos
dous bandos, enquanto se produzem as conversas. Espera-se
umha trégua indefinida por parte
da organizac;om armada para
datas próximas._. e os meios de
comunicac;om espanhóis dam
mais importáncia a demissom do
seleccionador de futebol ! O problema nom é dialogar, algo que
ninguém pode negar-se a fazer
em nome de umha democracia,
mas o que pode implicar entrar
num processo de diálogo possível que acabemos senda testemunhas, se todo continua polo
mesmo caminho, do desmascaramento final do nacionalismo
espanhol, oculto detrás da fachada democrática e de rejeitamento da violéncia.
Perante a Paz que se desenha
em Euskádi, nom deveremos estranhar-nos excessivamente se
ternos de assistir, por exemplo, a
marte de outro concelheiro do
PP em Euskádi ... , mas desta vez
a máos dos servic;os secretos do
CESIO para deter qualquer
avanc;o que poda supor "la desmembración de la patria"...
O maior problema para o Governo, no entanto, nom vem da
Declarac;om de Lizarra. Vem da
conjunc;om da Declarac;om de
Lizarra com a Declarac;om de
Barcelona, também subscrita
polo BNG. Na Declaragom de
Barcelona pede-se o estado
confedera!. Na Declarac;:om de
Lizarra fala-se de discutir a autodeterm i nac;o m de Euskadi.
Ambas causas parecem difíceis
por separado; mas e se as juntamos? Talvez nom tanto. A
forc;a política de que puderem
carecer ainda PNV e CIU,
forc;as nacionalistas de que depende o Governo Central -nom
o esquec;amos-, junto ao BNG
para solicitarem a reforma
constitucional e a confederalí-

zac;om do estado, pode vir proporcionada polos efeitos do que
acontec;:a a partir das conversas
iniciadas em Lizarra. ETA renunciaria a independéncia em
traca de um estado confedera!.
Nom esquec;:amos que algo parecido aconteceu precisamente
nas llhas Británicas. A assinatura da Paz do Ulster implicou
a criac;om de um Conselho das
llhas com representac;om das
diferentes nac;oes das duas ilhas: Escócia, Inglaterra, Gales,
Irlanda, llha de Man e -necessariamente- Irlanda do Norte.
E, para ser possível, precisou
previamente da criac;om de instituic;oes políticas próprias em
Escócia e em Gales, tal e como
fara desenhado no próprio programa eleitoral do Partido Laborista. Ou seja, a Paz do Ulster modificou a estruturac;om
política das duas ilhas, nom só
do Ulster_
Será que a Galiza, mais umha
vez, poderia acabar beneficiando-se do caminho que vam
abrindo bascas e cataláes?
Que parte de protagonismo
nos corresponderia? Poderia,
de modo parecido ao caso británico ou belga, ficar a Corca
como elemento de unidade entre os novas estados de umha
Confederac;om Hespanhola?
Convém ir pensando nestas
causas.+
LUCIANO CAAMANHO GARCIA
(LUGO)

Que lle quiten
o roubado
A xustiza considera probado
que o ex presidente de Navarra, o seu conselleiro de Obras
Públicas, as suas donas, Roldán e Esparza cobraron comisións por adxudicar obras. Sabe mas todos e comprobou a
xustiza que o enriquecemento
dos condenados foi "fácil e rápido, case con frenesí". Igual,
exactamente igual que neutros
dous casos recentemente xulg ad os: Filesa e Banesto. E
cando dicimos igual non estamos dicindo máis ou menos,

estamos dicindo idéntico: Mario
Conde e Aida Álvarez tiveron
unha conduta delictiva tamén
"prolixa en ocultamentos e falseamentos" e o seu enriquecemento foi igualmente "fácil e rápido , case con frenesí". Ou
non? Pois non abonda con que
se lles condene aos anos de
penal que o Código contemple
e á penalización económica
que en xustiza corresponda:
que lles quiten o roubado, todo,
ata a última lata. Para que con
razón podamos empezar a pensar que a xust iza deixa de
ser chosca e
comenza
a
ver cos ollas Éun disparate
ben abertos a
letra e o espí- que un preso
rito da Leí pa- porroubo
ra aplicala con
equidade, sen famélico teña
ter en canta a unha pena de
condición socio-económica escarmento, e
de quen a in- un ladrón de
frinxe, debe
f aliar ca rigor luva branca
estritamente multimillonário
indispensábel
en todos os reciba unha
casos
por condena ínfima.
igual, e aplicar
coa mesma
vara de medir
a cada preso,
preventivo ou
penado, un réxime penitenciário irmán e non curmán ou nin
sequer da família en nengun
grado, como está pasando .
Constitue un disparate de agrávio que un preso por roubo famélico sexa vítima dunha pena
e unhas condicións de extinción de condena de escarmento, e un ladrón de luva branca
multimillonário reciba condena
proporcionalmente ínfima, viva
no cárcere a corpo de reí e aos
catro dias saia de fin de semana en coche caro, e ainda rosmando porque os tres dias sonlle escasos para ir a Mallorca a
pasear en iate. Asi non hai
quen resgate á xustiza da humidade pala que anda desde
tempos de Maricastaña. Ou
non é verdade? •
XESUS REDONDO ABUIN
(SANTIAGO)

Aquel verao do 98
Como este verao non pudeches
vir a Allariz, pídesme que che
conte como nos foron as vacacións . Espera que callo a enxada -eu nisto de escrever ainda
ando na enxada- e póñome a
cavar uns regos tortas no verao
que ven de rematar e que ainda
foi ante como quen di e xa parece que non foi.
O cine. A rodaxe da película
"La lengua de las mariposas"
do director José Luis Cuerda e
baseada en tres cantos do libro
de Manuel Rivas do mesmo título foi un dos acontecimentos
destacados . Home, como comprenderás estas causas non
pasan todos os veraos. Rodaron na Praza de Abaixo , na
Barreira, na Rua da Cruz, na
Rua do Hospital, Na Praza de
Abastos, no Balcón de Arnoei ro , no Amado, na Enfestela,
nas Quintas e en algún outro
lugar que agora non lembro. Tiñas que ver a escola que argallaron naquela que fora cafeter i a, con billar e futbolin , do
Castor e lago do Miro e na que
xeracións inteiras de alaricanos
tomamos café, fixemos caram bolas e marcamos goles a fartar. Eu fíxenlle unhas fotos e,
véndoas agora, dígoche que
semella unha escola calcada
ás daquela. Alí estaban as carteiras, os pupitres, os tinteiros,
a pizarra, os mapas, a bola do
mundo, o esqueleto humano, o
raposo disecado e que sei eu
cantas causas mais. E así con
todo. Estes do cine son o cierno, tan maravillas co que pillan; tapan sen que se note o
que os molesta, governan o
que é desleixo e axeitan o que
lles convén, tan novo do vello e
vello do novo, iluminan a sombra e ensombran a luz, converten reloxarias en ferreterías e
farmácias en sapatarias; daslle
un morto e resucítano. O Cuerda declarou que esta era a película que sempre quixera facer
e que o neno protagonista de
oito anos vai chamar a atención. A Fernán Gómez, cando
non tiña que rodar, púñanlle un
asento e pasaba a maior parte
do tempo de soneira, cunha bo-
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tella de whisky ao lado por se
despertaba coa sede. Son moitos os anos, don Gregorio, para
mestre de escala.
Moitos alaricanos fixeron de extras. A min o extra que máis_me
agradou, e que me perdoen os
demais, foi o Luis Borrajo, que
en Allariz sempre chamamos
Luis Tomás: o taxista-lazarillo
oficial de Fernán Gómez na realidade, non no cine , non vaias
confundir as causas; o que o ía
buscar e levar ao hotel de Ourense onde se hospedaba, e en
Allariz o acarretaba de aqui para
acolá. Habia que velo metido de
chao no papel cando camiñaba
á beira do célebre actor. Cruzaba as maos detrás e púñase tan
tenso, envarado, circunspecto e
reverencial que nen sequer movia os beizos para saudar nen
as pálpebras para que non se
dixera. Sen dúvida, o Luis foi o
gran extra. Entre as liñas que lle
dedicou a Enma Cohen nun relato de verao publicado en "El
Mundo" e as fotos dedicadas
que lle enviou o Fernán Gómez,
o Luis estaba que lle caía a baba. Eu penso que ainda que só
fose polo ben que o Luis representou o papel de taxista-lazarillo e por verlle a cara de felicidade que tiña, xa pagou a pena a
rodaxe da película. Si, señor, a
do Luis foi unha actuación memorábel. Ainda que non saia na
pantalla. Unha proba máis de
que os alaricanos somos uns
monstros hospitalários e cinematográficos.

ANOSATERRA

prestoulle un bañador O'Rivas e
o home das bolboretas bañouse
nas augas do río Arnoia ao seu
paso pala Ponte de Vilanova.
Despois do baño, O'Rivas pediu
papel e bolígrafo, abandonounos a todos, sentouse no outro
extremo da mesa e obsequiou a
~armen cunha folla escrita para

o seu pai na que talaba da irmandade dos soños e do Merlín
de Cunqueiro, e remataba con
"Saúde e Terra". Cando marcharon as tres mulleres e os artistas do papel e do celuloide,
eu, por se acaso, collin e bañeime nas mesmas augas nas que
se bañara O'Rivas. E non me

r-------------------------------------------------,

Unha semana antes de rematar
a rodaxe, estábamos no chalé
da Caché e do Alfonso, despois
dun xantar demorado á beira do
rf o e no pé da Ponte de Vilanova, uns bañándose e outros de
parola ou cantando, e niso que
vemos O'Rivas, o Cuerda e tres
mulleres na cima da Ponte.
Chamámolos, indicámoslle que
entrasen e, a xulgar pola sua reacción de estrañeza e incredulidade, deberon pensar qué se
trataba duns bromistas ou que
aquilo formaba parte do guión
doutra película. lnsistímoslle,
entraron, presentámonos os uns
aos outros como pudemos e cada quen participou no convite
como mellar lle pareceu. A Carmen pediulle O'Rivas que lle dedicase unhas liñas ao seu pai
que estaba no hospital Calde de
Lugo. O Cuerda pousou os seus
kilos farturentos nunha cadeira
e ainda lapou un prato de arroz
con leite da Ofelia. O Alfonso

Aclaración de
'O Meigallo'
sobre as xomadas
de Blanco Torres
"Para ser político (... ) no es
cosa de devanarse los sesos
ni es necesario ir a Salamanca. Es la cosa más sencilla
del mundo; tener buen pecho
y no tener ideas. Y si es analfabeto, mejor. Pero de un
tiempo a esta parte, (... ) parece que nuestros políticos, que
tienen la astucia por todo bagaje, tientan a acercarse a los
núcleos intelectuales fingiendo sentir al unísono de sus
ansias y poniendo su pensamiento a la altura de sus inquietudes"
Roberto Blanco Torres.
Galicia. Diario de Vigo
(24-9-1922)
Ante cartas "inform acións"
que circulan no pobo e tora
del sobre as xomadas adicadas a Blanco Torres, a asociación cultural "O Meigallo"
quere deixar claro que:

1. Non ternos nada que ver
coa organización destas xornadas. O alcalde convocounos a unha comisión de cultura únicamente para informarnos do programa das mesmas, despois de éste estar xa
elaborado; enteirándonos do
seu contido, en primeira instancia, pola prensa.
2. Un membro da asociación
foi invitado a participar nestas
xornadas exclusivamente a título personal e non como
membro da asociación; a invitación en ningunha das súas
líneas concerne á asociación.
É a súa vontade que os honorarios que deriven da súa participación na mesa redonda
sirvan de axuda a convocato-

ria do "11 certame de relato
curto Blanco Torres".
3. Os membros da asociación
cultural ternos que pagar
4.000 pesetas (ou 2.000 se
somos parados ou estudantes) se queremos asistir as
xornadas (só a presidenta da
asociación recibeu a invitación do concello). Consideramos que está fara de lugar
calquera cuota de inscripción
pois "impide" o acceso a moitas persoas do propio pobo
interesadas na figura do escritor cuntiense. Son unhas
xornadas que costea o pobo
e ás que "non pode asistir".
4. A asociación sigue sen recibir do concello axuda pecuniaria para a convocatoria do
"11 certame de relato curto
Blanco Torres" (xa na
primeira
convoca to- Non temos nada
ria non colaborou). Si quevercoa
ternos noti- organización
cia da intención do destas xomdas,
alcalde de enteiramonos
convocar
un premio do seu contido
de xornalispola prensa.
mo adicado
ao escritor.
¿Qué sentido
ten
convocar un certame literario
cando xa hai outro posta en
marcha? ¿Por qué o sr. alcalde, no seu día, non aceptou a invitación da asociación de modificar o certame de relato curto e convocar conxuntamente un premio máis ambicioso? ¿Acaso
chegou para o alcalde a hora
de ver quen corre máis? Para nos, desde lago, e~o non
é un ha carreira. •
ÜS MEMBROS
DA ASOCIACIÓN CULTURAL
"0 MEIGALLO"

~-------------------------------------------------
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veñas con Heráclito, por favor,
que eu ben sei que a auga na
que se bañara o escritor de Vimianzo ainda estaba ali e non
chegara aos ollos da Ponte, que
a corrente do río do noso povo,
entre a sequia própria do verao
e as bocas extractoras para o
regadio, en Agosto non está para moitas filosofías gregas do
devir. Non sei como é pero desde aquel baño noto que a enxada de escrever que teño agora
nas maos turra de min doutra
maneira. Souben bañarme a
tempo na mesma auga en que
se bañou o poeta. E non quedou aí a causa; collin un caldeiro e enchino daquela auga. Ainda me han
chamar coleecionista morbaso. Xa o falamas, como Din que ocine é
algun día le- un invento que
vanten o museu ou funda- proxecta os
ción O'Rivas, nosossoños
presentámonos nós alí co nunha pantalla.
bañador e co Xaveremos
caldeiro de
auga, e de- como quedan na
tendemos: pantalla os
Este é o bañador co que soños do Rivas
se
baño u adaptados polos
O'Rivas no
Arnoia
de soñosdo
Allariz e este Cuerda.
é o caldeiro
que contén
uns libros da
relíquia líquida. O mesmo
digo do museu ou fundación
Cuerda. Que conten ca prato no
que lapou o arroz con leite.
A meados de Agosto, mais ou
menos, a tropa do cine celebrou
unha cea de despedida e o dia
seguinte desapareceron do povo deixando as causas tal como
as encontraran ao chegaren.
Din que o cine é un invento que
proxecta os nasos soños nunha
pantalla. Xa veremos como quedan na pantalla os soños do Rivas adaptados polos soños do
Cuerda.
E como non contaba que me saíse tanto celouloide de papel escrito a contado cine, se cheparece ímolo deixar aquí e se teño
tempo e ganas xa che enviarei a
segunda parte con novas cantos
das vacacións. +
EMILIO CID
(BARCELONA)

1 visión culpábel do
1 papel do
1 empresário. Non
1
1 quer sair na foto nen
1 concede entrevistas.
1 Por non deixarse ver
1 en público, non
1
1 recebeu ao Barbón
1 _na porta da fábrica,
1 non foi despedilo e
non deixou entrar as
cámaras. O rei da
costura rachou co
protocolo.

Quen lle escrebe os
discursos a Felipe de
Barbón está ben
informado. En Lugo
dixo que os
horizontes de
comércio, turismo e
1 estradas novas eran
esperanzadores. O
paso de Pedraf ita
estaba previsto para
1992.É
esperanzador por
antonomásia.

..

Durante o proceso
dos Gal aprendimos
1 de boca da equipa
do ministério do
Interior do PSOE
que carrera grandes
riscos por levar
definitivamente a paz
á Euskal Herria.
Decisións límite
coma a de meter a
Marey en cal vivo
consideráronse en
nome da paCificación
e da cobizada
normalidade
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constitucional. Agora
o PSOE di que o
Acorde de Lizarra é
un ha ameaza para a
paz.
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A Hume puxérano a
cair dun burro na
prensa británica de
direitas. Nada menos
1 que por querer sentar
nunha mesa a
militares e
constitucionalistas
dos Seis Condados.
Chegou Blair e fixo
un heroi del.

Quen sabe se a volta
de poucos dias non
serán tamén herois
Ardanza e Arzallus.
1 Daquela, Almúnia e
Borrell correrán a se
apuntar ao carro de
Odón Elorza e Joan
Maragall

Desde cando se
considera unha
protesta da
oposición roubar
dous tanques ao
exército e disparar
con lanza-granadas
contra a residéncia
dun presidente
democráticamente
eleito? Así chaman
en titulares o que
fixo Sali Berisha en
Albánia, con 8
mortos e 80 feridos
graves. Para un
1 golpe de Estado con
nota alta, Cúrzio
Malaparte só pedia
un destes dous
exercícios.

"Que ninguén se
-"-

faga ilusións: os
nasos comandos
poden chegar a todo
o planeta", di o xefe
do Mando Atlántico
dos Estados Unidos.
Os guerrilleiros dos
paises do Sul
pratican con armas
os dias que o ceo
está toldado. Para os
satélites non podelos
filmar.•

Breogán.
Xabier P. Docampo.
CotEtaoN Mll'o EUNDAS
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Xerais confia en manter o seu proxecto
mália pasar a mans do grupo francés Havas
Antes de fin de ano lanzará várias coleicións novas e dous discos
ción económica de Xerais xa estaba aprobada por Anaya denantes
da OPA de Havas, polo que Manuel Bragado entende que non se
van producir modificacións. De
feito o listado de produtos de saida imediata nos tres meses con-templa desde o início na edición
discográfica, a unha coleción de
libros de peto para a venda en
quiosque ou o lanzamento dunha
coleción de versións ao portugués
de obras galegas do seu fondo.

-0- XAN CARBALLA

O sixilo con que o grupo editorial francés Havas se fixo co
cento por cento do capital do
Grupo Anaya, sorprendia o 11
de Setembro ao mundo cultural
galego. A operación supuña que
a primeira editorial de Galiza,
Xerais, pa aba tamén a formar
parte de te grande conglomerado de publicacións e negocios
diverso , filial do holding francé Vivendi. Manolo Bragado,
direct r da firma galega, pasada
a orpre a inicial, confia nos sinai de que se vai respeitar a
e trutura de autonomia empresarial da que gozaba até agora
en relación a Anaya. A Consellaria de Cultura, requerida por
ANT en numerosas ocasións,
negouse a opinar sobre o tema.
Son ca e 33.000 millón o que
vai d embol ar o grupo francés
Havas para realizar a compra do
grupo editorial Anaya, fundado
hai cuarenta ano por Germán
ánchez Rupérez, quen ostentaba
o 63,5% das accións cotizando en
Bolsa o resto do capital. A OPA
de enrolarase no mes de Setembro, polo que non erá até Outubro que e elixa un novo Consello
de Administración, pero o protocolo asinado r Havás co antig pr prietári , con idera re itar unha liña d continuidade
ert multi ulturali mo do
mpr
ga u Rupérez.

Retomo de Pilocha e
Prémio Xerais

Manuel Bragado, Director de Xerais.

traballadores de Xerais tamén se
manifesta na mesma idea "a liña
de Xerais é o monolingüismo e
unha serie de proxectos de edición
literário e educativos que nada leva a pensar que poda mudar. Tal
com está o mundo do libro ternos
u ac tumam a tratar con estas modificacións de grande cala,
d internacional", afirmou.

Me axe de tranquilidade

A.N.T.

sensibilidade para entender o
singular papel que ocupa Xerais
no conxunto da edición en galego, e mesmo a sua proxección en
relación con Portugal, que pode
er tamén un estribo importante
á hora de afrontar o futuro.
"Cando se soubo a notícia recibimos unha manchea de mensaxes e chamadas póndose a xente
ao no o di por para axudar no
que se precisase. Coido que ese
cariño témolo que agradecer publicamente, porque bu car esa
complicidade parte da nosa
identidade desde 1979. A toda
e a xente dígolle que o proxecto
vai ser mantido e se potenciará
todo o posíbel co cadro de persoal experimentado de Xerais".
O plano editorial e a programa-

As mareante cifra da OPA de
Havas fixeron considerar en di tintos ámbitos a posibilidade de
que Xerais perdese a sua identidade ou a sua capacidade de
manter o actual programa editorial, educativo e literario, o que
é negado polo seu director Manuel Bragado, "remos a convicción de que non vai mudar en
nada o noso proxecto. Ainda
que o futuro non se pode prever
con total certidume cando estás
falando desde unha empresa,
considero que mesmo podemos
ver unha vertente positiva, na
posibilidade de ter unha meirande proxección, e beneficiarse de
importantes fondos como o Larrousse até a experiéncia multimédia das editorias de Havas".
Manolo Barreiro, delegado dos

A actividade na editorial con sede en Vigo semella a rotinária de
calquer día do ano co frenesí lóxico do comezo de curso. Para o
24 de Outubro está previsto o fa,
llo de Xerais de Novela e o Merlin de Literatura Infantil, que des,
ta volta terá lugar na sede do Instituto Galega de Información de
Santiago. Será o primeiro encontro público cos habituais convidados a esta xuntanza cultural, no
que Xerais poderá oferecer unha
posición de continuidade. Segun,
do os seus directivos farano cunha lista de novidades en ·firme.
De contado saen os dous primeiros discos do que se vai denominar Xerais,Media: a recuperación
de Pilocha para a música galega
coa obra "Calamidade Sentí,
mental" e o traballo de César
Carlos Morám Fraga, "Río de
son e vento". No plano literario
lanzaranse as obras de Suso de
Toro "Círculos" e de Alfredo
Conde "O fácil que é matar".
Na sua primeira incursión séria
en quiosques, Xerais empezará en
Novembro a publicar unha dupla
coleción de peto, dividada en ensaio ("De-Liberacións") e literária. Na primeira sairá "O Manifesto Comunista", en versión de
Franck Meyer e introdución de
Ramón Maiz e "O grande inquisidor", de Dostoievski. Na literaria
os primeiros títulos serán LandRover de Suso de Toro: Trail.er, de
Fran Alonso; Sabor a ti, de Suárez
Abel e A marte de Frank Gon.zález
de Femández Ferreiro.
Ainda prevén que antes de fin de
ano se fagan realidade vários proxectos na área de narrativa infantil e tamén, en colaboración
con editoriais portuguesas, algunha propiedade do grupo editorial
Anaya como Dom Quixote ou
outras como Noticias ou Contemporánea. A nómina de traducións
para esta iniciativa inclue Que
me queres amor de Rivas; Arraianos, de Ferrín; Agosto de 36, de
Femández Ferreiro; A sombra cazadora de Suso de Toro, Rapaza
e Carta de Inverno de Agustín
Femández Paz; Asústate Merche,
de Fina Casalderrey e a opción
de publicar O lápis do carpinteiro
en portugués.•

Palabras
que se van
•'.· LOIS DIÉGUEZ

Xtas ilusións fom.os perdendo
nos aconteceres dos últimos anos
que xa non nos surprenden os que
cada dia nos asoballan. A concentración do poder económico en
contadas mans e a práctica monopolización da diversidade política
están a traer aparte da perda da esperanza de soberanía, o empobrecemento e sometimento da nasa expresión.

A

naci~nalista po~

cultura
foi
ñendo n os últimos anos na conversa
comun, palabras novas; e máis que
iso, resgatou significados que a reacción tiña secuestrados ou deformados. A reacción quere dicer o impe,
rialismo, que no Estado Español
ainda non desapareceu nen, polo
que se ve, ten traza cliso. Verdade
que xa soa raro isa de españolismo?

&.

políticos e ideólogos da Hespaña volven usar as palabras nación
e rexión no sentido en que se utilizaron na época de Franco e Fraga. E
para aclarar ben, repiten arreo
como loros iso "del Estado de la Nación". Recuperan palabras con fondo sentido cristiano, como reflexión.
Agora pasamos todos a vida reflexionando e é unha pena que eses que a
acuñaron non usen, ao mesmo tem,
po a de arrependemento, pois dese
xeito seria máis coerente. Pero claro, esquecen-no.
07para fuxir de radicalismos nada
axeitados ao proceso cultural e político que vivemos, criou-se o intermédio do significado das palabras.
Asi nen peixe nen carne poderiamos conviver todos como "irmáns
en Cristo que somos". Comeza a
cultura nacionalista a poñer
nacionalidad.e ou comunidade autónoma no canto de nación. E insiste xa
niso de castelán fronte a español E
acaba -definitivo isto- por coller
esa horríbel palabra moralista antes
citada de reflexionar no canto <lesa
outra que a cultura universal progresista e a concreta do nacionalismo galego utilizou sempre analizar.
Nós analizamos as causas. Os conservadores do PP e PSOE e un longo etc., reflexionan sobre elas, seica.
E tamén os curas nos confesionarios
(eles si que están no seu papel).

A

cousa non é banal. A domesticación nunca cadrou coas ideas e
alternativas que intentan superar as
más condicións do momento. As
palabras de por si van mudando as
mentalidades. Situar-nos no campo
reaccionario de quen agora as pon a
circular seria un síntoma da desaparición dunha cultura viva, popular e
própria que fomos construindo nos
últimos anos. Hai que abrir os ollos
ante a comodidade tentadora ou o
mimetismo da colonizante imitación e tocar as campas que ainda
quedan ante o burocratismo perigoso que se nos coou nas tripas --ouh,
esas "recomendacións"
domesticadoras mal escritas-. Ou
cobardes e asimilados índonos a cabeza. Asi poderán-no-la cortar con
máis suavidade. •
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homenaxear
a Mª X. Queizán
A curta edición do ciclo "O es,
critor na súa terra", a homenaxe
que ven convocando a

Asociación de Escritores en Língua
Galega, estará adicada a Maria
Xosé Queizán. Os actos, entre os
que se atopa a entrega da Letra
E en escultura orixinal de
Manuel Coia e un recital poéti,
co, terán lugar en Vigo, cidade
onde naceu e vive a escritora, o
dia 24 de Outubro. No mesmo
dia, e por iniciativa do concello
de Vigo, inaugurarase unha rua
co seu nome. A asociación de
escritores, que homenaxeou
anteriormente a Antón Avilés
de Taramancos, Bemardino
Graña e Manuel Maria destaca
de Maria Xosé Queizán que "o
seu labor como ensaista convér,
tea nunha figura clave do ensa,
ísmo galega contemporáneo, ao
que hai que unir a sua obra tea,
tral e poética, esta última de
grande impacto nos últimos
anos".+

'
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• A Asociación de
Escritores acorda

~

\. .

tas, estaba formado por Miguel
Anxo Femán Vello, Carlos Diaz
e Henrique Rabuñal. •

• España vai ...
historieta gañadora
do certame de Ourense

I
• O Reimóndez
Portela para

O XN Concurso Galega de Banda Deseñada xa ten
gañador : o compostelán Xan Carlos Abraldes, que
apresentou ao certame a historieta España vai ... , na
que dous personaxes falan entre eles da situación
social que os rodea. O gañador sinala que a história
xurdiu a partir dunha anécdota escoitada nun bar.
As viñetas serán expostas durante as X Xomadas de
Banda Deseñada que se desenvolverán do 2 ao 10 de
Outubro na Casa da Xuventude de Ourense. O pré,
mio, que promove a consellaria de Família, Muller
e Xuventude, está dotado con 200.000 pesetas.
Houbo máis prémios, como o segundo que lle foi
outorgado a lván Suarez, tamén de Compostela, po,
la obra O maior T om, e o terceiro a Marcos Calo, da
Coruña, por Autorretrato. Os tres seguintes son para
Kiko da Silva, con Café de soidades, Femando Rui,
bal con Noites asasinas, e Marcos Alfonso Ouviña
con Xogos de nenos. Os accesit, con quince mil pe,

setas cada un, foron para Fenómenos de Marcos Al,
fonso Mosquera, Serxio Covelo, con O mellar, Emf,
lío Fonseca por Ondas do mar levaron, Manuel Pena
por Fábula do mono, o camello e o cabalo, Lo is Bemal
con A balea namorada e David Rubín por P.+

•Taller
de fotografia
na Coruña
co selo Magnum

talle de fotografia que dirixe Chris
Steele, Perkins, director da axén,
cia Magnum. O taller, que organi,
za a Depuración da Coruña, celé,
brase dous dias antes do fallo do
certame fotográfico Luis Ksado,
dotado con un millón de pesetas e
que coordena Xurxo Lobato. Hai
un número de prazas limitado pa,
ra o taller e a inscrición debe fa,
cerse na Depuración.+

Trinta e duas películas van ser
proxectadas na XX Semana

Internacional de Cinema de Autor
de Lugo, que ven promovendo o
grupo Fonmiñá e que conta co
apoio de organismos públicos
ademais do CGAI e a Filmoteca
española. A semana de cinema,
que arrancou o 16 de Setembro
até o 26 do mesmo mes, celébra,
se no auditório Gustavo Freire.
Conta coa sección oficial e con
outras como O mellar do 97, Ci,

Rubén Valverde, estudante de
Xomalismo de Vigo, recolleu o
prémio Reimóndez Parcela que
convoca o concello da Estrada
por un artigo titulado A leitura
como conquista, que foi publica,
do en A Nosa Te:rra o pasado
mes de Abril. O galardón ten
unha dotación de 250.000 pese,
tas. Receberon unha mención
especial o respon ábei do
suplemento Descubrir do xomal
O carreo galega.•

Celso Parada reclamou nos III
Encontros de Teatro de Galiza e
Portugal celebrados en Cangas
un teatro de compromiso que
afonde nas raíces populares, na
paródia e na ironía para conmo,
ver coa risa e producir unha re,
flexión sobre a realidade.
Parada advirte que o teatro está
ser bombardeado na liña de flota,
ción desde o momento que a polí,
tica de cultura revisa O presupos,
to fundamental de compromiso
coa lingua. Na mesa sobre estética
teatral do encontro de Cangas, o
actor e director da compañia Tea,
tro do Morcego, primeiro dramatu,

Ec
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•Festa e
concerto
dos Deep Purple
en Vigo
Co gallo do concerto do grupo
Deep Purple no campo de futbol
das Travesas de Vigo o Sábado
19 de Setembro, o clube de adic,
tos ao grupo organiza unha festa
prévia á actuación. O clube de
adictos de Deep Purple, que diri,
xe Carlos Femández, reune ao
seus sócios e fans do grupo no
pub Hangar 77, onde se emitirán
videos e se pinchará a música de
grupos da saga purple. Tras o
concerto, a festa continua no
mesmo local. +
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• Xurxo Castillo
expón na galeria
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KIKO DELGADO

• Carlos Lorenzo participa
no lntercéltico da Gaita en Oreja
Celebrouse os dias 11 e 12 de Setembro o l Festival Intercéltico de Gaita
de Oreja, en Cantábria, con artistas chegados de Astúries, Bretaña, Es,
cócia, Galiza e· Irlanda. O xoven gaiteiro de Ferrol, Carlos Lorenzo, par,
ticipou no encontro. Lorenzo, que actualmente imparte cursos de gaita,
forma parte do xuri da Federación Galega de Bandas de Gaitas e é me,
bro do grupo Baila na criba, comezou a sua traxectória na banda de gai,
tas "Airiños de Fene" para continuar no Real Coro "Toxos e Froles''. +

el

• Mato Fondo e
X.M. Domínguez
gañan o Espiral
Maior de Ensaio

n

Fallouse o 1 Prémio Espiral
Maior de Ensaio resulatndo ga,
ñadores ex~aequo os ensaios A
escrita da terra, de Miguel Mato
Fondo, e Alén da libido . Do sexo
á sexuidade, de Xosé Manuel Do,
mínguez. O xuri do prémio, do,
tado con medio millón de pese,

Os III Encontros de Teatro de Galiza e Portugal eludiron o debate sobre o cámbio de língua no CDG
-0- G. LUCA

A¡

unha invitación
á leitura

• Dez dias
de cinema
enLugo

proxecta a versión íntegra de
Frankestein de James Whale, Do,
mingo Fantástico e un apartado
adicado a obras de 1898 levadas
á grande pantalla. Haberá unha
homenaxe á Filarmonica de Lu,
go co filme Todas as mañáns do
mundo e outra para o cinema ga,
lego coa proxeción de A noiva
da medianoite. +

Tíl

e¡

O vindeiro 24 desenvólvese no
Pazo de Mariñán da Coruña un

ne Infantil, Cinema e loucura,
Clásicos, dentro da que se

AN
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xista que traduciu e adaptou Da,
rio Fo ao teatro galega, pediu un
debate sobre a politica linguistica
do teatro público pero esta invita,
ción caeu no silenzo.
Na sua ponéncia, o actor e di,
rector dixo que co humor se po,
de navegar na néboa dun tem,
po de crise, iluminando desde
un ángulo diferente e paradóxi,
co os problemas de todos e as
reivindicacións da minorías. A
xuicio do actor existe na sacie,
dade galega este xénero de tea,
tro pero dun xeito natural e na
beira das artes da representa,
ción, como acompañamento da
formalizaci"ón teatral , a penas
dentro do teatro. Parada defen,

de a liña de Mofa e Befa de
Quico Cadaval e a recupera,
ción do clown clásico que é
quen de revelar as tensións non
conscientes desde unha aproxi,
mación acesibel para a maioria
e de inmediato atractivo.
As discusións sobre política tea,
tral e estética de compañías e de
criadores trataron sobre as axu,
das públicas en relación co nú,
mero de compañias con direito a
subvencións. Os profisionais do
teatro volveron reclamar estabi,
lidade laboral e capacidade ma,
terial. Manuel Lourenzo e Ro,
berto Vidal Bolaño, convocados
pola dirección dos Encontros
non asistiron aos debates.

Doutra parte, na clausura da
Mostra de teatro Cómico e fes,
tivo de Cangas foille concedí,
do o prémio ao labor a prol da
actividade teatral á Asociación
de Actores, Directores e Técni,
cos de Escena de Galiza. A
Asociación Cultural Xíria quer
distinguir con este premio ás
persoas ou institucións que se
teñan distinguido na defesa e
promoción do teatro na Galiza
e no caso da Asociación valora
catorce anos de traballo "para
mellrar as condicións laborais
profisionais e criativas dos pro,
fisionais do espectáculo, asi co,
mo as actividades de tipo pro,
mocional ue organiza cons,
tantemente". +

Celso Parada.
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canta de libros

Desengánate
Titulo: A sombra dos teus olios.
Autor: Anxo A. Rei Ballesteros.
Editorial: Galaxia.

Anxo A. Rei Ballesteros é un deses autores ainda non dominados
pola celeridade dos compromisos
editoriais. Boa parte da crítica,
nós inclusives, soe mirar de esguello todas esas obras que nacen
da esixéncia da continua preséncia no mercado a fin de manter a
cota de leitorado. Hoxe vémolo
asi, e refugámolo por canto é un
elemento distor ionador na cadéncia da comunicación escritor/leiror, e que provoca un diá1 go artificial onde a vontade é
r mprazada por unha fal a necesidad c -evidentem nte falsa,
porque a verdadeira ' acontece
cando hai vontade própria, non
cand
circun táncias o mand n. H xe v'm 1 a i, porque
orno con i nte d que o mund edit ria! de h xe ' moi e ix me e n n gusta de flores de un
día. Per , afortunadamente, ainda hai un grande número de autore que exercen por vontade
própria. A ua obras on agardada con impaciéncia e !ida
con avidez. Anxo A. Rei Balle tero é un deles.
de Dos anxos
e dos morros (1977-1991), a Loaira (1992) intermédian unha peza
dramática (Xogos de damas,
1988) e un ensáio (A outra memória, 1989). E pertence tamén a
ese grupo de escritores "malditos"
(por incomprendidos) e innovadores que on inal do nacemento de novas fórmulas narrativas.
A sombra dos reus ollos compense
de eis relato , di a capa. Non vai
er e te o lugar nen o momento
adecuado para unha definitiva
clarificación da polisémica terminoloxía literária. Sen embargo

Anxo Reí Ballesteros.

eremos que debemos comezar por
dicer que nós achámolos máis
conformes á faciana do conto: "O
ardor" ou a grotesca traxédia dun
pobre carpinteiro que camiña entre a ficción e a realidade, "Harley-Davidson" e a epatante anagnóri e, "A marte busca a Tigre"
ou a morte-vida dun lexionário,
"Cara Bonita" onde morre o
amor e mata o desamor, "A noite
do anxo" ou como as bromas tornan veras, e "Cedo Cedeira" que
é a hi tória dunha resisténcia.
Comando ben, das seis histórias
carro rematan en martes: unha
autoinmolación, un asasinato case compasivo, un suicídio culpa
da marte do amor, e a morte (pala sua própria man) do Anticristo. Só en "Harley-Davidson" e
"Cede Cedeira" non hai tal se,
nón un desengaño e un engaño.
Pero, se a mone ten unha preséncia salientábel non a ten menos o
amor, tan pre ente en todos os
comos agás "A marte busca a Tigre" e "A noite do anxo". E máis
definitiva é ainda a preséncia da
muller como personaxe central,

do que só fica exenta a história
do lexionário. Paremos un chisco
aquí, sinalemos que en dous relatos -"O ardor" e "Cede Cedeira"a personaxe feminina aparece suxerida, no primeiro caso un
non chega a
saber se é de Haberáquen
carne ou de diga, un
madeira (tanto ten) e no narrador
segundo é a felizmente
loita entre recuperado
duas personalidades dife- e
rentes a que certamente
dápé ao mun, así é, o que
do feminino.
vén
En "Harleydemostrar
Davidson"e
"Cara bonita" que non se
o seu status é perdera.
o de calquera
personaxe; finalmente, en
"A noite do
anxo" a muller cumpre a función de estímulo
para a história ... e de culmen.

As seis histórias cantan cunha
estratéxia narrativa eficiente e
que prende ao leitor ás poucas liñas. Pero non seria xusto deixalo
aí, hai unha unidade de ton detrás da amargura das personaxes,
un trasládase de conto pero segue vivindo nunha atmosfera se,
mellante. De cando en vez e
sempre en ocasións moi estudadas (coma se fora un poeta) e
moi ben axustadas ao ritmo, céibanse tres ou catro lostregazos do
Anxo A. Reí Ballesteros innovador. O cal conleva lograr unha
escrita persoal, difícil de confundir. Partindo sempre de esquemas clásicos, Rei Ballesteros engade a sua pinga, o seu grao de
area, a sua personalidade, a sua
calidade. A calidade dun narrador que encolle e estira o tempo
con mestria, que busca a estructura xusta para contarnos algo
que de outro xeito non pasaria
de anecdótico e agora é fundamental, ou que conta decidido e
para adiante, obviamente os recursos que teñan que ver coa
temporalidade van ter moita importáncia e mesmo o lugar chega
a ser determinante en "HarleyOavidson". E, falando de clasicismo, "A noite do anxo" é un
conto moi clásico, pero cheo de
frescura. Porque Rei Ballesteros
volve demostrar que sabe contar
e sabe o que conta. O que conta
mesmo é fácil resumilo en curtos
paragrafos, o bonito é como o estructura, como o conta, a linguaxe precisa e aquilatada, contida
e contundente, os calculados
diálogos, o monólogo interior
perfectamente encaixado na sintaxe narrativa da misma en abyme ... En definitiva, haberá quen
diga, un narrador felizmente recuperado e certamente así é, o
que vén demostrar que non se
perdera.+
XOSÉ M. EIRÉ

Versos para unha
história que non nos
pertence
"Um idioma transmitido-se nas famílias/com esses ásperos cálcios que arrastra o desafecro/umha mensage atravessando umha fidelidade obscura/de emblemas gastados, de nomes marcados co
tempo/luas sucedendo, aceirando ·a memória/nós, nós escu itando um ria
entre as
árvores/era todo
isso, lugares, palavras, invemo/siléncio pesando
demasiado nos cora~ons". Carlos
Penela bate cos
seus versos contra a
historia "que non nos
pertence" e con eles gañou o VI Prémio de poesia "Espiral Maior". As Ünhages do fria é o seu primeiro libro,
que xa fora finalista do prémio
"Esquio" hai catro anos.•

O alquimista
de Coelho
Unha viaxe iniciática é o cerne do libro O alquimista, do brasileiro Paulo
Coelho, que descarga sobre o seu
protagonista, o xoven Santiago, a responsabilidade de ir descobrindo a filosofia da vi.da. Tras obter unha
grande exito de
público en todo o mundo,
Galaxia publica
a novela aos dez
anos da sua aparición na colección Costa Oeste
cunha tradución
de Ana Belén
Costas e Eva Lozano. Coelho,
quen vive en Rio
de Janeiro, é autor
tamén de O diário de

um mago, O monte Cinco e Manual do
guerreiro da luz. +

Poética do viño

CRÓNICA

Unha intensa visión áa China áe 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

Xosé Lois García, o escritor lugués e diretor do Arquivo Histórico Municipal
de Sant Andreu de la Barca en Barcelona. apresenta Falo de
Baco, un percorrido poético ';
palas te.rras do
ribeiro á beira
do Miño. E agora, nestes dias
de Setembro
-fanse realidade
"os acios reventando de solouto,
no/brillan repinte
acarón do cesto
culeiro/e a seiva
chora no gume das
navallas/a solemnidade do fruto nas varas". Trátase dun edición limitada publicada por Frouseira. t

Historia do láser

A CHINA POR DENTRO

Xulio Ríos

XERAIS

~~
~~

DOSINDA ARESES
PROSAS COMPLETAS

TERRITORIO OCUPADO
Fran Alonso

Fotografías: Manuel G. Vicente

Na coleción Breviarios de Laiovento,
aparece Eis os láseres, de Eduardo
Garcia e Pio Manuel González, ambolos ddous físicos. Na Galiza o laser é
aplicado fundamentalmente en intervencións médicas ainda que advirten
estas páxinas que o láser tamén ten
preséncia nourros ámbetos; por
exemplo, nos supermercados através dos leitores de
códigos de barras.
Unha primeira parte para coñecer a
história do invento e
ourra para entender
as suas aplicacións. t

'
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---~'''= = = = =Leit= = = = =uras~l 1l..--- - moi ben indica e explica Luciano Femández na introdución, é
a submersión na situación das
clases populares, abordada através de vários motivos temáticos, que se corresponden con
duas forzas apostas: a da positividade (esperanza, entrega, loita, liberación, autenticidade,
pureza, sensualidade telúrica,
terra, alborozo, amor, erotismo ... ) e a da negatividade (resisténcia, sofrimento, necesidade, opresión,
colonización, alleamento, frus- Pexegueiro
tración, calaquixo deixar,
midad e,
morte ... ). Se- ainda máis,
raogna reílic- á luz o seu
te, en defini- manancial
tiva, a dureza
do viver e o criador,
soño libera- a sua
dor dunha fidelidade á
clase social e
dunha na- raíz e o amor
á sua terra e
ción.

Regreso
a Seraogna
Título: Seraogna.
Autor: Alfonso Pexegueiro. Edición de Luciano Fernández Marcínez.
Editorial: Xerais, 1997.

Ainda que cun pouco de retraso
-o libro leva xa vários meses nas

librerias-, queremos comentar
hoxe aquí o poemário Seraogna,
de Alfonso Pexegueiro, unha
obra clave na renovación poética
dos setenta, que agora podemos
ler en edición revisada e correxida, con introdución e notas de
Luciano Fernández Martínez e
· tres apéndices do próprio poeta.
A verdade é que era moi necesária esta reedición de Seraogna, xa
que a edición que veu a luz en
maio do 76 co selo de Rompente
non podía chegar doadamente,
por razóns óbvias, ás mans daquelas e daqueles que andan a
descobrir as nosas letras máis de
vinte anos despois da aparición
do libro de Pexegueiro.
Para as persoas que naquel momento tivemos o gozo de entrar
no território poético do escritor
ponteareán, Seraogna foi un verdadeiro vendaval carregado de
frescura e de beleza, un vento que
removeu toda a paisaxe da poesía
galega, amosando un novo xeito
de construir un discurso lírico de
grande riqueza artística e profundamente enraizado na terra, na
clase traballadora e na pátria en
loita, na vivéncia intima e na realidade social. Cumpre recordar,
ademais, que o libro de Pexegueiro chegou á rua meses antes que
Con pólvora e magnólias, ainda
que o seu impacto na literatura
galega está claro que non tivo a
intensidade do poemário de Ferrin. De calquer xeito, Seraogna é
unha obra dunha calidade literária extraordinária e marca un antes e un despois na poesía dos setenta. Por iso é necesário regresar, máis unha vez, a estes primeiros poemas de Pexegueiro.

"Renxe o mastro da noite, no tempo, / e na ribeira do silencio darme
afanosa / a muller de Seraogna. Espiga de luz,/ muller de xiz, introdúcese núa / na terra que traballa,
abertos os seus selos e o seu sexo. /
Cheira a silva e confúndese co gran
/ a muller de Seraogna. Saben a vaca os seus dedos / e a leite os seus
beizos que o sol mata no centro da
eira. /Sabe a tempo, a vida, a río e
a soño / a muller que non sabe de
cantas, / que se perde na praza regateando dúas pesetas e o peso. /
Sabe a sol, a uva, a resina recenden
/ os seus peitos cando anceiosa e
cansa me ofrece o seu corpo".
Só con abrir o libro e ler algúns
versos descobrimos que estamos
<liante dun magnífico poeta. Non
é esta unha obra que nos deixe
indiferentes ou que nos caia das
mans, como nos sucede tantas
veces con outros versos. Aquí si
hai arte e verdade, compromiso e
metáfora. "Detrás de cada poema

suyo hay una verdad muy fuerte",
dixéralle Vicente Aleixandre a
Pexegueiro cando este, con vin-

t.

á xente do

Alfonso Pexegueiro.

tecinco anos e armado de poemas, foi un día á sua casa de Wellingtonia para amosarlle os seus
textos. Esa é a grande aportación
de Alfonso Pexegueiro á nosa literatura: precisamente cando o
socialrealismo leva bastante tempo varado tras unha longa travesía, Pexegueiro recolle a verdade
das clases traballadoras e dun país e eleva-a á altura da mellor expresión poética através dunha estética imaxinativa e de vangarda
e dun discurso cunha forte carga
emocional e transformadora.
Non podemos entender como
hai estudosos da nosa literatura
que ignoran un libro tan rupturista, tan ricaz e tan estremecedor corno Seraogna.
O título da obra está tornado
anagramicamente do topónimo
Angoares, parróquia natal do poeta. Pero a sua aldea non só figura no título, senón que inspira
todo o poemário, até tal ponto

que nesta edición que agora estamos a comentar Pexegueiro engadeu o subtítulo A aldea e mais
eu e duas dedicatórias que resultan ben clarificadoras para comprender o universo de Seraogna:
unha á memória da sua avoa,
xomaleira campesiña, que nunca
soubo ler nen escreber, pero que
tan boas leccións lle deu de amor
e xenerosidade, e outra aos seus
amigos da infáncia e a aquelas
paisaxes de Angoares e aos seus
criadores "que, xunto cos paxaros
e as aves, os soños e a soidade, os

A presente
"
edición reco- pats.
lle tamén, a
xeito
de
apéndices, un poema inédito escrito cando o poeta se iniciou
na criación literária (La canción
de Seraogna), e algunhas páxinas
de carácter autobiográfico, nas
que Pexegueiro nos oferece dados sumamente interesantes e
reveladores.

cientemente explícito na primeira edición, Pexegueiro quixo deixar nesta ocasión ainda máis á
luz o seu manancial criador, a sua
fidelidade á raíz e o amor á sua
terra e á xente do seu país.

Celebrarnos, pois, a reaparición de Seraogna e desde aqui
convidamos a Luciano Fernández a que estude con profundidade o segundo poemário <leste
autor, Mar e naufraxio (1978),
"poliédrico poema de amor á
patria, á Galicia traballadora .. .
por medio dunha e crita alta.mente emotiva", en palabra
do próprio Luciano, e para nós
o mellor libro de Pexegueiro e
unha das obras máis espléndidas da literatura galega contemporánea. +

O foco central do libro, como

MANUEL LÓPEZ FOXO

xogos, o río, a lúa, o tempo, a chuvia, os camiños, o Nadal, a esperanza e o medo, fixeron de min un
poeta". Por se non estaba sufi-

Ü COQdeL
Grial
N 2 138 Abril, Maio, Xuño 1998.
Director: Carlos Ca are .
Coodenadores: Xusco G. Beramendi, Xavier
Castro.
Edita: Galaxia.

A revista oferece un número monográfico
que co título "Nacionalismo hoxe"
apresenta unha série de rraballos que percorren a actualidade da cuestión nacional.
En canto aos ensaios recollidos, Ramón
Máiz reflicte sobre "A
reconstrucción teórica
do nacionalismo e as
demandas políticas da
democracia" rnentras
Xusto Berarnendi -cordenador s amb s s
dous do número- se
centra na "Id ntidade, etnicidade e Estado na España
cont rnporán a" a
tem qu ntrcvi tan ao hi t riador Borja de Riquer. O nacionali m
vas e catalán son an 1isad s por Per
Anguera J é Lui d la Granja ainz re •
pectivamente en c ne Núñez Seixa fre·
ce a ua visión d pr tagoni tas do
naci nali mo galega de fins Je t século o
apelo "Radicai e pragmátic ".A unifi ci ' n europea e a inc rr ga ión sobre a nova escena para os nacionalismos non estatais será a cuestión á que responda KlausJürgen Nagel e José álvarez JUnco percorre
a consrrucción nacional na España do século XJX. Barreiro Rivas, Blanco Valdés,
Francisco Carballo, Benedicto García,
Bieito Iglesias, A veino Pousa Antel , Francisco Puy e T orr Queiruga opinan sobre a
cuestión. Amáis, críticas de navidad editoriais e tearro, arte, música e imaxe. •

Cademos Castelao
Nº 11, 1998
Edita: Fundación Casrela .
Correo Electrónio: Castelao@telelin.es

canta de discos

Banda sonora
de Barrio
Título: Barrio (Banda Sonora Orixinal).
Grupa: Hechos contra el decoro.
Edita: Esan Ozenki.

A última produción de Elias Querejeta
é unha película titulada Barrio e os
membros de Hechos contra el decoro semellan os máis apropriados para
poñerlle música á fita. De diferentes
nacionalidades pero unidos, entre outras circunstáncias, por vivir en Vallecas, estes músicos fan bandeira domovimento social xurdido nos bairros

máis esquecidos das grandes cidades.
Pendente de estreo, a fita que dirixe
Femando León ambiémase entre a
mocidade que desenvolve a sua actividade nas ruas e os Hechos contra el decoro compuxeron a parte musical cuxo
tema principal é La llave de mi corazón,
da que se oferece tarnén unha versión
instrumental. Neste adianto da compañia Esan Ozenki, que comercializa a
banda sonora, súmanse outros tema co
selo belixerante do grupo de Vallecas:
Unas merecidas vacaciones e ¡Y tu que
soñabas? Para escoitar o disco completo hai que esperar uns dias, os mesmos
que para ollar a fita. •

Máis pop independente
Título: lt's beatiful, it's love.
Grupa: Sexy Sadie.
Edita: Subterfuge. -

Este novo disco de Sexy Sadie xa foi
apresentado na última edición do Festirnad (Madrid) e, nos últimos dias de
Setembro, vai ser Barcelona quen acolla ao grupo mallorquín no f!larco do
BAM. lt's beatiful, it's lave (E estupen-

do, é amor) o seu último disco, continua coa tónica dos seus anteriores traballos, desde que comezaron en 1994:
pop do chamado independente que
homoxeniza acentos de grupos e, adernais, en inglés. Coman coa voz de
Najwa Nimri, a actriz de Os amantes
do círculo polar, de Julio Médem, e antes solista de Respect, no seu primeiro
single, unha canción suave titulada
Stay behind me (Queda detrás rniña), e
versionea o terna dos Beatles Sexy Sadie, do que sacaron o nome para o grupo.+

Anarquista
Nº 2, Xullo 1998. Publicación trimesrral.
Edita: Ateneos libertários de Ferr !, A C ruñ e
Santiago.

O traballo de Francisco Nodar "Literatura
do poder feudal e literatura anarquista medieval" é un dos que compoñen este segundo número da publicación dos Ateneos Libertários galegos. Anuro Jo é Vizcarra y Trillo dá a sua particular visión sobre
o pensarnento galega que, ao seu
ver, p~u a fonnar
parte do Getpi (a
saber, Gran
Enciclopedia de Todos, e Todas, os e as,
Pensamentos e Ideas). Suso Garcia canta "Os inicios do
anarquismo ibérico
contados pola
Benemérita". Con eles, unha grande variedade de temas que van desde reflexións sobre o
aborto, a solidariedade internacional -dan
contado proxecto de "Bicis pola paz"-, a Expo, o teatro vangardista até críticas de libros
e artigas.+
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O concello da Coruña e a
Universidade de Santiago asinan
un convénio para recuperar Elviña
O Departamento de História I descoñece o proxecto
-0-P.C.

Henrique Monteagudo, coordenador da Ponéncio de Língua do Consello. A. PANARO

O Consello da Cultura
recomendará á Xunta
que promova os servizos de
normalización
Un encontro reunirá en Outubro
a máis de douscentos profisionais
O estado do ervizo de norma,
lización lingüística erá analisa,
do nos encontros que a ponéncia
de Lingua do Consello da Cultu,
ra celebrará en Compo tela os
dias 28, 29 e 30 de Outubro. Vi,
xente ainda as conclu ión das
primeiras xomadas de envolví,
da hai dou ano ,que falaban
de precariza ión e desartella,
ment ,, o c rdenad r
curso,
Henrique Monteagudo entende
ue é prec1 un forzo in titu,
ional n la r de dinamización
da equipa qu tra llan pola
n rm liza i n lin ü( ti a n
di tint

fóra ,en especial a catalana cun
sistema que globaliza os servizos,
e ofrecer pautas de reflexión e
apoio á luz do estado actual das
equipas de normalización.

gani mos para se comprometer
na normalización da lingua.

O coordenador da Ponéncia de
Lingua do Consello, Henrique
Monteagudo, afirma que desde
que no 93 remitiran á Xunta o
informe sobre a situación "os
problemas seguen vixentes, non
se atallaron nen se tomaron as
medidas necesárias para pular
polo seu funcionamento, nun
momento no que está demons,
trado que son necesários". Nas
xomadas ofrecerase a posibilida,
de de debater experiéncias de

Na conclusións tiradas no en,
contra celebrado hai cinco anos
reclamába e da DXPL a "c orde,
n ación e orientación global do
traballo dos servizos, para facelo
máis efectivo e dotalo dun senti,
do de conxunto coerente". lndi,
caban que no caso de que non
estivese en condicións de desen,
volver esta tarefa debia "propor e
apoiar a criación dun organismo
específico para tal fin", iniciativa
que continua sen materializar o
departamento rexentado por Re,
gueiro. Recoñecíase asimesmo a
necesidade dos servizos e a obri,
ga por parte da Xunta de poten,
ciar os existentes e crear novos
"coa debida dotación persoal,
económica e de equipos, situa,
dos en lugar idóneo no organi,
grama institucional e co apoio
das máximas autoridades dos or,
ganismos correspondentes". +

O concello da Coruña e a
Universidade de Santiago
asinaron o pasado Mérco,
res 2 de Setembro un con,
vénio de colaboración pa,
ra recuperar o castro de
Elviña e convertelo en
parque arqueolóxico. O
Centro de Investigacións
T ecnolóxicas, dependente
da Universidade, será o
encarregado de elaborar o
plano director através do
que se rexerá o proxecto
de recuperación do xaci,
mento. Corno adiantaba Estado actual do Castro de Elviña.
ANT, o departamento de
História I, que abrangue as áreas
O convénio asinado polo reitor
de Prehistória e Arqueoloxia,
da universidade compostelana,
descoñece os contidos do pro,
Dario Villanueva, e polo respon,
xecto que recolle o convénio.
sábel do departamento de Urba,
Tampouco se convocou, desde a
nismo do concello da Coruña,
Universidade, concurso algún
Salvador Femández Moreda, pre,
para comparar diferentes pro,
vé recuperar o xacimento e con,
postas dirixidas á recuperación e
vertelo nun parque arqueolóxico
rendibilización do parque arque,
urbano con caracter de museu.
olóxico.
~ Ademais, o acordo entre as duas
institucións recolle a construc,
A directora do Departamento
ción da que se denominará Casa
de História 1 da faculdade de.
dos Antepasados, dotar cun so,
Xeografia e História da Univer,
porte informático ao castro, en,
sidade de Santiago, Raquel Ca,
cetar un plano de investigación,
sal, asegura que desde o reitoi:a:recuperar e ampliar a superfície
do non se lle rernitiu a esta sec, - excavada, elaborar un estudo fo,
ción comunicación oficial al,
restal da vexetación actual e fa,
gunha explicando polo miud6os
cer unha proposta de revexeta,
contidos do proxecto de recupe, - ción, deseñar un plano para a
ración do castró de Elviña. ,,
criación de talleres experirnen,

tais e outro de musealiza,
ción.
Polo momento, os únicos
orzamentos oficiais que se
destinarán ao proxecto
son os 34 millóns que re,
ceberá a universidade pa,
ra realizar o plano direc,
tor. Da sua elaboración
encarregarase a equipa
que dirixe o profesor Feli,
pe Criado, responsábel do
Centro de lnvestigacións
Tecnolóxicas. Sen embar,
go, como xa ten recollido
ANT, o feito de non ter
convocado un concurso
de ideas que permita co,
texar distintas propostas que pui,
deran elaborar outras equipas de
arqueólogos ou prehistoriadores
para a posta en marcha <leste
proxecto, está a provocar suscep,
tibilidades entre os profesionais
do sector.
O Director de T ransferéncias de
Tecnoloxia, Roxelio Conde
Purnpido, explicaba que nunha
reunión celebrada antes do vrao,
o concello da Coruña solicitou
<leste centro a elaboración dun
anteproxecto . Conde Pumpido
adiantaba tamén que o custe pre,
visto da sua posta en práctica se,
rá duns 1.600 millóns de pesetas
e indicaba que ao seu entender o
Centro canta cos "médios e a ca,
pacidade para levalo a cabo".•
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que a realidade está a copiar á literatura cando non é ben así, cal,
quer persoa ten unha intuición
que é a forma de coñecemento literária. Eu tiven neste caso unha
intuición e escribin a novela, despois os xomalistas dixeron: "está
a ver, a realidade está a copiar o
seu romance". Non é asi.
Denúncia a represión do Estado,
no fascismo, pero tamén a producida a meio de aparellos ideolóxicos en apariéncia democráticos.

_
,
'

Vivimos nunha democrácia, pe,
ro ás veces pode ter as suas for,
mas de totalitarismo. Unha delas é o control do poder. É máis
fácil que o poder controle ao cidadán que este controle ao poder cando a relación debería er
recíproca. Se o p der abe a miña canta bancária, m u e tad
de aúde, a miña vida privada,
eu d b ria ter capacidad para
controlar a quen m c ntr la a
min. A lit ratura p de parti
par no control d p der, e
entón sumam nte incóm da.

Fotografia: XAN CARBALLA

'A literatura debe controlar o Estado'

Antonio Tabucchi

\

_l

*

CARME VIDAL

NA PRAZA OS VELLOS REÚNENSE PARA BOTAR A PARTIDA E AS RUAS CERCANAS CONSERVAN OS OBRAOOIROS TRADICIONAlS RODEANDO O
INMENSO }ARDIM BOTÁNICO. ANTONIO TABUCCHl GOSTA PASAR GRANDES TEMPADAS NA SUA CASA AO PÉ DA PRA<;A DO PRÍNCIPE REAL
NESTE BAIRRO TRANQUILO DA LISBOA QUE O FASCINOU HAI XA MÁIS DE TRINTA ANOS. EN A GASTRITE DE PLATON -QUE VEN DE PUBU,
CAR NA FRANZA E DE CONTADO SAIRÁ EN ESPAÑOL E ITALIANO- POLEMIZA CON UMBERTO Eco E DEFENDE o PAPEL DE INTERVENCIÓN DOS
INTELECTUAIS COMO "ESTRANXEIRADOS Á MARXE DO PODER". DENUNCIOU A CONDEA AO CÁRCERE SEN PROBAS DO INTELECTUAL ITALIANO ADRIANO SOFFRI NA ITÁLIA DEMOCRÁTICA COMO O SEU PEREIRA REBENTARA NAS PÁXINAS DO XORNAL CONTRA A REPRESIÓN SALAZARIST A. DESPOIS DA PUBLICACIÓN DE A CABE<;A PERDIDA DE DAMASCENO MONTElRO XUÍCES E XORNALIST AS ABRIRON UN PROCESO
ESQUECIDO A UN SARXENTO DA GNR. TABUCCHI ENTENDE ASI AO ESCRITOR, COMO AQUEL QUE SE REVOLTA CONTRA A INDIFERÉNCIA.

A memória é parte fundamental
da sua obra, entende que o discurso literário ten que pescudar
nos acontecementos históricos?

Afirma Pereira e despois o filme
protagonizado por Mastroiani levaran a que a información sobre o
salazarismo chegara a unha cama,
da social que descoñecia ese pe,
riodo histórico. En ltália sempre
se tivo máis conta do nazismo ou
do franquismo que do salazarismo,
considerado un totalitarismo peri,
férico, máis desprazado, con menos influéncia, por asi dicer, case
clandestino. O foco e o obxectivo
dos historiadores ficou máis nestas
ideoloxias máis poderosas.

-,

(_

T ampouco estivo moi presente
en Portugal, o profesor Eduardo Lourern;o ten ironizado sobre iso na sua obra titulada O

fascismo nunca existiu.
El escrebeu ese libro para facer
público ese esquecemento, é sumamente interesante e moi pro,
vocador. Non podo afirmar que
non hai memória da ditadura salazarista, francamente non sei
canto é estudado nas escalas, pe,
ro se acontece o mesmo que en

ltália co fascismo podo aventu,
rar que hai un intento de esque,
cer esa época. A literatura ten o
deber de transmitir a memória.
O esquecemento é un dos peri,
gos da nosa época, olvidar o pa,
sado próximo. Basta unha xera,
ción para perder a memória e hai
que traballar por conservar ese
fío do tempo. Contar ao fillo,
coa escrita ou de calquer manei,
ra, é unha forma de se revoltar
contra iso . Se perdemos a no,
ción da história pódense repetir
as barbaridades que xa sofrimos.
Que pode facer a literatura?
Entrar nas vísceras desa história.
Se o xornalismo e a historiografia poden falar dos acontecementas de maneira fria e xeométrica, por tanto descriptiva, a literatura pode reflectir o que provacaron nas almas das persoas,
penetrar nos sentimentos. Unha
causa é rememorar os nomes dos
fusilados por Franco, Salazar ou
Hitler e outra pensar no sofri,
mento de torturados e asasinados, dos seus fillos, dos seus compañeiros. A literatura ten que
afondar en profundidade na história dos nasos sentimentos.

É tamén a maneira de recuperar
o cotiá da traxédia histórica.
Non nos podemos contentar cun,
ha descripción da realidade, hai
que valorar os centímetros do seu
volume. Ese é o traballo da arte e
tamén o seu deber. Pódese ler a
descripción histórica do bombar,
deo de Guernika, pero cando se
ve o cadro de Picasso síntese un,
ha traxédia e un desespero que
non dá nengunha relación xeométrica. Cal é o perigo e o contrário das emocións? A indiferéncia. Pode chegar a non importar
que un home morra ao noso lado.
A información pon no mesmo
plano un terremoto na India que
un prémio de automobilismo, parecen a mesma cousa. O papel da
literatura é facer perceber que
non é así, que non se está a falar
do mesmo. Parece simples pero é
extremadamente importante. Se
prescindimos das nosa5 emocións
tornaremos máquinas e obedeceremos a calquer patrón. O home
para ser patrón de si próprio ten
que ter emocións.

Coa novela A cabefa perdida
de Damasceno Monteiro, baseada nun suceso real, conseguiu
que se abrise un proceso a un
sarxento da GNR. Como lle
afecta esa cuestión, en princípio, extraliterária?
Os sucesos sempre alimentaron a
literatura. A escrita non cae do
ceo, se así fose seria metafísica e
estariamos a falar de teoloxia. Li,
teratura non é teoloxia, fala dos
homes e dos sucesos. O impar,
tante é transformar ese suceso
nunha obra novelesca, senón es,
taríase a facer unha crónica que é
outra causa. A literatura traballa
co símbolo e a metáfora polo que
é preciso traspasar o plano da mera realidade e chegar a outro no
que o sarxento Santos é á vez todos os sarxentos Santos do mundo. A min non me interesa el en
particular, pero si lle ten que interesar a xornalistas e xuíces.
O proceso conducírono de certo xornalistas e xuíces, pero foi
vostede quen falou nel antes na
sua novela.

Continúase por iso a escreber?
E a pintar, e a facer música.

A literatura é tamén unha forma
de coñecemento. Ás veces parece

Na ua última obra A gastrite
de Platón pon sobr a m a a
impoténcia do cidadán diant
da xustiza. O intelectual italiano Adriano Soffri condeado a
22 anos de cadea sen probas
que o inculpen.
Abondou coa te temuña dun
arrepentido que fal u vintecinc
ano despois, cunhas declaracións
moi contradictória , en mái
proba que esas. No momento
houbo unha grande protesta mais
inevitabelmente co tempo apaci,
guouse. Acontece sempre, a xente ten moitas causas nas que pen,
sar como para se estar mobilizan,
do continuamente. Pensei que
era oportuno falar niso.
A sua popularidade dalle transcendéncia ao tema, por asi dicer, ten máis posibilidade de
incomodar.
Precisamente tomei como pretexto un artigo de Um rt Ec
que falaba do papel d intelectuais e substentaba a teoría e
que o unico que
dian facer
cando na ua casa eg a lume
era chamar a
mbeir . A r ,
centaba ainda Eco ue é inútil
pensar que p de convencer a g ~
vernantes e polfcias. O que
e
facer, engadia, é e ere er un manual para educar a s s briñ
u
netos dos govemant . Eu n n
estaba de ac rdo con ist . Re ~
pondinlle dicendo que un bon
cidadán sempre que ve unha casa
arder, ten que chamar a s bombeiros, pero tamén gasta de saber
que sausas produciron o incén,
dio. As veces pode acontecer que
sexan os bombeiros os que prendan o lume. Saquei ehtón o caso
Soffri que acaia á argumenta,
ción. Eco infelizmente creaba un
equívoco que levaba a situar ao
intelectual no ministério de Cultura ou organizando unha exposición de pintura. Nun papel burocrático, cando para min o escritor non pode ter relación co po,
der, ten que estar á marxe.
Falar de escritor comprometido
non só non está de actualidade
senón que mesmo rompe un
anatema.
Dun ponto de vista sartriano,
que inclue a faceta política, eu
(Continua na páxina seguinte)
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comprometido non estou. Pero
son escritor comprometido se
por iso se entende o interese po-lo que lle acontece aes outros.
Non gesto de escreber de forma
autobiográfica, coñézome desde
hai cincuenta e catre anos e
prefiro pensar nos outros.
Refírese ao caso Soffri pero. na
Itália tamén está vivo o debate
sobre a condea ao intelectual
de esquerdas Toni Negri.
Son dous casos que é preciso dis ..
tinguir. Soffri é unha persoa que
foi xulgada nun estado de direito
como é ltália, con procedemen..
tos xudiciais que deixan moitas
dúbidas e moitas perplexidades.
Non quero entrar nas razóns so ..
terradas e políticas que poden
ubxacer a e te dous casos, limf..
tome a verificar e anali ar dun
ponto de vista xurídico como se
po e dar unha condea cando as
probas de aparecen. N o caso de
Toni Negri
pr blem
onde
c ráct r p lítico, non fac tual.

X mali ta ,
n primeir plano
O xornalista é o que está de ..
trá , o que relata os acontece ..
mentos, pero na sua obra pasa
a primeiro plano.
Considero que ten
unha grande res ..
ponsabilidade na
ociedade actual,
tan grande como a
do escritor e até
máis. O que me
preocupa é que se
podan preparar
xomalistas moi
bos desde o ponto
de vista técnico
pero non se for ..

Ten dito que a escrita xurde ás
veces da raiba e da indignación,
iso quedou á vista na sua participación no debate público sobre os albaneses en ltália.
lrriteime moito con certos intelectuais italianos que comezaron
a alertar á povoación cos alba ..
neses que chegaban, semellaba
unha invasión dos bárbaros. La ..
texaba a actitude da vella antro ..
poloxia de comezos do século,
coma se fose unha raza anees ..
tral. Entón a antropoloxia estru ..
tural de Levi .. Strauss non ensi ..
nou nada a esta xente? Escribin
un texto bastante forte dicendo
en primeiro lugar que eu era al ..
banés e, en segundo, que un es ..
critor tiña que ser estranxeiro en
calquer Lado. O escritor que fa ..
laba naquela maneira estaba ben
metido no poder e eu tiña que
lle dicer: meu caro amigo, non
percebeches nada do que é a li ..
teratura.

O escritor nas marxes
Esa noción do escritor estranxei,
rado sitúao sempre na fronteira.

É o ponto fundamental. O con ..
trário colocaríao no papel de
funcionário que, para nós, non
interesa. Só a distáncia lle dá
aquela mirada que precisa. Ten
que estar na parte
de atrás, na peri ..
féria. Por iso ges ..
to tanto das peri ..
férias, é onde se
ve mellor. Cando
o actor está no
palco e ten todas
as luces enfocan ..
do non ve nada.
Se ten distáncia
pode observar a
realidade, que é o
que ten que facer
o escritor.

'O escntor
.

: non se pode

~tomar
~ funcionário,

.

; ten que estar
: á marxe
~do poder"

Con Afirma Pe ..
reira tornouse
un dos escritores
máis populares
da Europa. Con..
seguiu pegar na
xente cun relato
sobre un vello
cincento nunha cincenta e re,
presiva época de dictadura, tema que en apariéncia non estaban nada na moda.

A diferéncia a que vostede se
refería entre o xornalismo e a
literatura dilúese cando o escritor -como no seu caso- verte
as suas opinións nos meios?
Actuo dunha forma distinta á da
notícia, a miña maneira de facer
xornalismo seria a que Manuel
Rivas define coma un conto.
Opino, e digo que estou dando a
miña versión de maneira sincera,
non como os xomalistas que afir..
man dar unha notícia de maneira
obxectiva cando no fondo só se
trata dun finximento, en realida..
de están a transmitir a sua ideo..
loxia. Facer opinión nun xomal
é romper con esa hipocresía.

Foi unha sorpre a. Cando escre..
n n go to contar no que an..
do. E cando comecei co Pereira
un amigo, bastante cínico, perguntoume que e taba a facer.
Contesteille que o meu romance
6 tiña un protagonista que era
vello, gordo, tri te, viuvo, car..
diopático e até católico. Ollou
para mine respondeu: "un perso ..
naxe a i non interesa". Que pa..
ara o contrário foi unha ledícia.
Na fin tamén el se revoltaba,
facendo un alegato pola responsabilidade de se enfrontar á
inxustiza.
El revoltábase e todos somos un
pouco gordos, un pouco viuvos,
un pouco vellos ... Percibin co ..
mo nos querían a todos elegan ..
tes, finos, perfectos, como se ve
nas revistas. Non é asi, non so ..
mes asi nen queremos ser. Cada
un de nós ternos ademais, é cer ..
to, responsabilidades que se se
destruen fai que entremos nun
novo fascismo. Cando o soldado
di que matou pero foi o sarxento

quen deu a orde, e este di que o
capitán e o capitán que foi o xe ..
neral e o xeneral culpabiliza ao
Estado, e o Estado, que di? Na
responsabilidade ten que estar a
toma de conciéncia do home.
Que o romance fose levado ao
cinema propiciou o seu coñece ..
mento, en A cabe~a perdida .••
retoma a técnica dos filmes policiais, como relaciona os dous
discursos, literário e cinematográfico?
O cinema foi a grande arte do
século XX con filmes que son
obras artísticas fundamentais
<leste tempo. Os escritores so ..
mes fillos desta arte e tomamos
moitas das suas técnicas, cortar
os planos, a montaxe ... N iso se
diferéncia a literatura <leste sé ..
culo, non é preciso contar todos
os pasos, pódese pechar unha
porta e abrir outra, como no ci ..
nema. Sempre defendin a inde ..
pendéncia do filme cando se ti ..
ra dun romance . Ensinoumo o
vello Morávia cando eu, de n o ..
vo, me incomodei coa flebeza
dun filme construído sobre un ..
ha boa novela sua. Díxome da..
quela: cando vaias ao cinema
tes que deixar, o libro á marxe, é
outra cousa. As veces hai escri ..
tores que teñen unha actitude
snob e din que non se recoñe ..
cen, non é meu caso.
Adicarse profisionalmente á li,
ter a tura é o anceio de moitos
escritores. Vostede continua a
impartir aulas, non reparou nesa posibilidade?
Non son escritor profisional,
non son tampouco nen metódi..
co nen proxectual. Se unha his ..
tória chega será ela a que veña.
A literatura e a arte non é unha
profisión para min, prefiro ter o
meu soldo mensual e non de ..
pender dos contratos coas edito ..
riais e as obrigas de novelas cada
ano. Ao mellor este ano prefiro
cultivar patacas na horta, que
tamén son importantes para fa ..
cer o caldo verde. •
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·: 'A língua define
ao autor e por iso eu son
un escritor italiano,
,,, '
non portugues
A profesora e crítica lisboeta

Mª Alzira Seixo falaba de
vostede hai pouco como
escritor portugués.
A miña relación con Lisboa e
con Portugal ven de lonxe,
pertence ao periodo cromañón,
son xa máis de trinta anos e eu
mesmo contribuin a criar o
equívoco. Veño agora de
recoller un prémio en Viena e
nun xomal local aparecía como
"escritor italo .. portugués". Non é
ben asi, eu son escritor italiano.
A língua é fundamental para se
definir como escritor e eu só
fixen un libro en portugués.
Foi o Requiem que vostede nen
sequer traduciu ao italiano.
Non fun capaz. Escribin ese
libro no 91, en París, un
território neutro e non foi
intencionado. Despois de sete
anos dinme canta de que
chegou o momento de
reflexionar sobre as razóns que
guiaron esa escrita, de maneira
que agora vou publicar o libro
coas consideracións que fixen
este inverno sobre o nacemento
do libro. Titulei o texto Passeio
ao longo de urna novela e nel falo
da língua, pero tamén dos
sentimentos, da antropoloxia e
do que me andaba na cabeza.
Explica entón por que se
decidiu a escreber en
portugués?
Non chego a conclusións. Foi

un proceso perfeitamente
incontrolábel. A reflexión
sobre este libro comeza
contando o seu nacemento. Eu
gesto de escribir nos cafés e
tiña descuberto en París un
moi modesto - non deses
afamados cafés literáriosrexentado por un señor belga
chamado Monsieur Raimond.
Un dia pasei por <liante e
veume á memória un soño que
rivera e entrei para comezar a
escreber. Pasei ali praticamente
todo o dia ca que despertei a
curiosidade do dono. A unha
cerra altura veume dizer se
quería comer algo e trouxome
un prato de xamón.
Perguntoume se era escritor e
contesteille que era, un escritor
italiano. Naceu entre nós unha
pequena simpatía e ao fin da
tarde Monsieur Raimond
díxome: "que escribiu hoxe
para os. seus amigos italianos?"
Ollei entón para o que
escrebira e sorprendinme ao
ver que estivera a escreber en
portugués. El ficou estupefacto
e eu tamén porque só naquel
momento reparei nese extrano
feíto. Cando á noite regresei
para a miña pensión púxenme
a traducir o texto para o
italiano e foi un grande
sofrimento porque as frases
saian con ferruxen. Percibin
que aquela criatura que asi
nacera tiña que continuar na
sua língua.

-

..

Alén da língua, manexa na sua
obra referéncias literárias
portuguesas.
O universal non está na grande
filosofía alemá ou nas grandes
capitais europeas senón tamén
en calquer lugar do mundo. Se
comparte que o universal son
aquelas categorías que
Aristóteles <licia que
funcionaban para todos os
homes en calquer lugar -é dicer,
o odio, o amor ... - están tamén
en calquer pequena aldea
portuguesa.

•

Nos argumentos de Mª Alzira
Seixo recoñecia o seu labor na
difusión, mesmo na sua
narrativa, da cultura do país.
Cando coñecin Portugal era un
país pechado, que tiña virado as
costas a Europa nunha relación
que, sen dúbida, era recíproca.
As causas mudaron moito, o
fascismo caiu e Portugal entrou
na Europa. Hai unha
circulación de ideas que toman
este país diferente ao
clandestino que era antes. En
ltália era coñecido no nível
académico que é empre
minoritário. Un romance, pero
tamén un filme, unha canción
ou a mesma Expo 98 fan parte
desa popularización.•

..........................•.•......•
J
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BOROBÓ

A identidade universal doutro carpinteiro
Doume pé o entretemento de
seguirlle a pista, dun xeito histórico veraz, a O lápis do carpinteiro -a apaixoante fabulación
de Manuel Rivas-, pra trazar
unha ringleira de extraordinarios carpinteiros que lideraron
continuamente ao sindicalismo
galego de tendencia ácrata. Entre os mencionados por Rivas e
os interferidos por min, a linea
dos dirixentes sindicais que levarían o lápis sobre a orella quedaría así: Antonio Vidal Villanueva, Xosé Pasin Romero, Ezequiel Rey Turnes, Xosé Villaverde e Marcial Villamor. Nembargantes quedoume no tinteiro
un nome de guerra que remata a
dramática serie coa biografía
máis sorprendente que coñezo
entre todas as dos meus coetáneos e coterráneos: o carpinteiro de reibeira Xoan García Durán. A quen vin só unha vez na
vida, hai cincoenta e tres anos;
naquila Xuntanza do Preguntoiro,
na que nos reunimos os mandatarios dos grupos clandestinos
de Galicia, agás os estalinistas,
no piso da miña tía Paulina, a
sigleira. Alí, D. Luis Peña Novo
representaba aos republicanos;

Ramón Piñeiro aos galeguistas;
García Durán, aos anarquistas e
García Domínguez, aos socialistas, entre outros.

Piñei.ro non se moveu da barra,
pois padecía de cataratas xuvenís
e a sua cegueira era case total,
impedíndolle correr"

o Libro de los tropiezos narro
as circunstancias clisa prematura Xuntanza, e ao follear, na Casa da Fiada, un
exemplar de tal volumen, Gonzalo Bouza-Brey quedou engaio1ad o ao ler o nome de Xoan
García Durán, dentro dun capituliño titulado La acción clandestina-de Piñeiro, onde eu escribin o seguinte:

A sorpresa maior foi a miña
cando Gonzalo me contou que
coarenta anos despois clisa redada sería il o abogado e home de
confianza de García Durán;
cando iste retornou do seu exílio australiano e norteamericano, e volveu á sua terra arousá.
Anque nos seus derradeiros
anos viviu máis ben en Alacant, por mor da asma que padecía, pero en moitas idas e
vindas á vila en que nacera. ¡E
eu, morando na outra banda da
Ría, sen sabelo nadiña!

N

"Retornou Piñeiro a España
[dende Francia, a onde fora, cunha xa histórica misión política,
acordada na devandita xuntanza]
e ao pouco tempo --0 9 de Abril
de 1946- caiu preso mentres el e
Pedro María lrujo, nacionalista
basca, mantiñan contacto, no
café Pioux da Gran Vía, cun representante de ANFO e outro da
CNT. Era este último aquel
anarquista galega que asistira á
Xuntanza do Preguntoiro, Xoan
García Durán, home de excepcional valor, quen foi ferido nunha perna ao tentar fuxir. Ramón

º

principal servício forense que lle fixo o poeta e
abogado vilagarcián ao
intrépido e vello anarquista de
Vilaxoán consistiu en restituirlle o seu nome auténtico, do
Rexisto Civil, Luís Costa
García, que perdera en médio
século de clandestinidade. Xa
que ao fuxir da sua vila na véspera do Alzamento facioso, a
causa dunha acción directa que

acabara de cometer no peirao
de Vilagarcía, os seus compañeiros libertarios da Coruña facilitáron lle unha documentación fictícia, co nome de Xoan
García Durán que encubriría a
súa verdadeira identidade, tanto nas prisións franquistas, nas
que penou sete anos, como na
sua abraiante e lonxísima existencia universitaria posterior.

V

inte prestixiosas persoas
arousáns, co alcalde Recuna á cabeza, testemuñaron
que o chamado legalmente en
Australia, Estados Unidos e na
Sorbona, profesor e doctor Xoan
García Durán, era en realidade
o carpinteiro de ribeira Luís
Costa García. Poidendo ligar así
os seus bens familiares de Vilaxoán ao fillo que deixara aquí, e
que tiña xa a vida resalta.
Agora bastaría para saber con
detalle os datos biográficos do
máis universal dos nasos carpinteiros ácratas que A Nasa T e:rra
transcribise o revelador artigo
de T eo Cardalda, no admirábel
Avante de Vilaxoán, titulado

Un loitador pala liberdade. t

FRANCISCO

A.

A

º

entorno onde se asentaba o antigo mosteiro,
aínda hoxe invita á meditación, á paz e á vida contemplativa; pero, segundo contan
as crónicas, as guerras da baixa
Idade Media e a grande cantidade de necesitados que por
mor delas se botaron ao monte
para vivir de proscritos, así como a falta de recursos dos franciscanos que o habitaban nos
últimos momentos, converreu
aquel lugar en meta de rapiñadores, e habitáculo do medo.
O lugar era un novo paraíso,
xusto na confluencia dos ríos
Barbanza e Folgoso, que desde
alí, trocando o nome polo de
Pedras, en honor á cantidade de
pelouros que o cobren, precipítase até o mar.
Quen sabe se Deus non estaría
daquela por urbanizar o lugar

para que os homes gozasen das
marabillas dun novo edén?; pero aos paisanos non lles chistaba o choio. Aquilo estaba moi
arreciado, e ao fin e ao cabo,
Deus será moi amigo dos paraísos de beatitude, pero a xente
ten que comer todos os días.

M

ovendo os seus peóns, o
Grande Facedor, mandou
ó mesmísimo San Xoán a
inspeccionar o lugar, e este, moi
sensato, contan os viciños que
subiu polo río a bordo da súa
lanchiña, construída en bo granito da Barbanza, afanándose
na procura do solar que El Señor lle indicara.

Segundo din, os mouros enteráronse das pretensións do santo e
perseguírono coa intención de
facer fracasar a súa misión.

O

dvertido o enviado, así
como subía ía arroxando
pedras pola popa, para
obstaculizar aos seus inimigos,
cubrindo o leito do río dos pelouros que hoxe lle dan nome;
até facelos desistir, e entón o
santo puido atracar a súa barca
ao pé do promontorio onde se
construiría o cenobio.
O mosteiro ergueuse e habitouse de caritativos monxes,
que só ansiaban enxalzar as

de Blanco Amor
Los Miedos de Eduardo Blanco
Amor, Eduardo Blanco Amor dende
Buenos Aires de Neira Vila
a
biografía Manuel Curros Enríquez
de Luis Carré Albarello .
Que recomenda ler?
O lapis do carpinteiro de Manuel
Rivas e algo de poesia que empre
é necesário. É un bon momento
para ler Orballo de medianoite de
Roberto Blanco Torre , unha obra
que no seu momento pasou moi
desapercibida e que debemo recuperar para a nasa literatura.
Como valora a reedición que do
libro de Blanco Amor Los Miedos
ven de facer o Concello de Culleredo?

bondades de Deus naquel entorno, onde a natureza fai revivir a esperanza dun mundo de
gloria. Pero as bondades amasadas por aqueles apóstolos da
vida contemplativa tamén
atrouxeron a toda sorte de
bandidos que, amparados na
soidade do lugar e na caridade
cristiá pregoada polos freires,
cobraban, ás veces pola forza,
as súas esmolas. E os freires
eran demasiado bos como para
defenderse a pedradas.

Con este convento habíamos de
refacer o refrán para dicir: "Deus
propón, pero o home dispón";
pois, se a fe dos paisanos non está errada, Deus propuxo cristianizar un dos lugares máis inaccesibeis da serra da Barbanza,
pero tamén dos máis fermosos;
até que a xente, por fame unhas
veces e por mala intención outras, obrigou ao seu abandono.

É un acerto reeditar
Los Miedos

VIDAL

A barca da Miserela
A barca da Miserela é a pedra
sobre a que se fundou un convento, do que xa non queda
máis que algún canto, traído ao
presente polos veciños de San
Isidro, na Pobra do Caramiñal.

Xosé Mª
Dobarro

vida dos eremitas comezou
a ser un tormento, e os
franciscanos, axudados por
don Esteban das Xunqueiras e
Ares López de Goiáns, acabaron por abandonar a Miserela e
trasladáronse a un lugar máis
habitado, onde os pescos puidesen abastecelos de comida e ó
mesmo tempo estes a aqueles
espiritualmente; mentres no
monte, o mosteiro ficaba esquecido e á ventura das silvas e
dos bechos.

O Padre Sarmiento chegou a
ver a capeliña en pé, cando o
convento xa levaba abandonado máis de trescentos anos; pero hoxe, de todo, só queda,
nunha banda, unha fermosa
ponte pola que os freires abandonaron o lugar, e na outra a
barca, ancorada como unha
enorme poutada, testemuñando
que até alí chegara un santo
descubridor; pero está visto que
en asuntos de paz, "cando os
homes non queren, os santos
non poden".•

No país os textos escrit en castelán, en anos difíciles e por razóns de
supervivéncia, por autores ue pu,
blicaron obras en galega quedan
nun segundo plano. A apo ta d te
concello é un acerto. Recentem nte fíxose unha reedición da obra La

catedral y el niño e Los miedos ra d
máis ignificativ d te aut r qu
quedaba por pu licar. É d lamentar
que non se fixera a edici 'n íntegra
porque esta bra c m m ita n
seu tempo foron cen ura
se corresponden co tex
Que importáncia ten no conxunto da obra de Blanco Amor?
Conecta coa obra tamén en castelán La catedral y el niño ecos contos recollidos en Os biobardos n s
que os protagonistas viven o tr~si
to da infáncia a adolescéncia. E un
tema que preocupa a Blanco Amor
durante a sua vida e que se reflexa
sobre todo na sua obra narrativa.
Desgraciadamente Blanco Amor
non é o único autor do que se esquece a obra que ten escrito en español
e que, neste caso é moi claro, foi escrita por razóns fundamentalmente
económicas. Acontece con Las orillas del Sar de Rosalia de Castro, boa
parte da obra de Pondal, de Curros e
mesmo de Cunqueiro. Os estudosos
españois trátanos nun segundo plano porque os consideran galegos e os
galegas tampouco lles prestan atención por, non estar escritas no noso
idioma. E algo que ven de vello pero
que se vai superando. •
Ftrrol, 1960.
Profesor e investigador literário.

•
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O Trinque
Xabarin Clube.
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Coa chegada do outono a
Televisión de Galiza
renova parcialmente a
programación e nela o
programa infantil Xabarin

Clube inclue novas séries
de animación. A novidade
que probabelmente acade
máis celebridade son os
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Cabana de
Bergantiños

Carteleira
~ A TRAMA. Un empregado

• EXPOSICIÓNS
CuLTURAL
DA COSTA DA MORTE

dunha empresa inventa unha fórmula que vai dar moitos cartas, pero en
seguida acopa unha trama que o envolve
e que cobiza a sua fórmula. Levar almofada para botar unha cabezada.

A Asociación Neria organiza durante os días 18, 19 e
20 de Setembro o Pat1ill6n

~ SPEC1ES

PAVlLLóN

Cultural da Costa da Morte.
A mostra acollcrá as expresións culturais de pintores,
escritores, arte án , músicos ... d dezasete concellos
da Coruña. Estruturado en
duas grandes mostras, unha
d arres plásricas, na que se
cxiben trinca e oito obras
pictóricas, e, outra de laboart anai , quince ca t
nas que se amo an distintos labor . No auditório
e rán lugar a proxección de
vídeos, cunamerraxes, e actuacións de grupos folc durante os días de abertura.

11. Uns astronautas
que volven de Marte traen latente
o xerme dun alienixena que quer colonizar a Terra. Filme que non provoca o te·
rror que procura.
~ CASE TODAS AS MULLE-

RES SON IGUAIS. Un matrimón io de intelectuais ten problemas
sentimentais cando ela comeza a escreber unha novela amorosa ambientada no
século XVII. Comédia cúrsi.

~ OS AMANTES DO CÍRCU,
LO POLAR. A longa relación
amorosa de Ana e Orto vai da nenez á
xuvenrude e discorre entre casualidades,
acomecimentos fatais e sucesos máxicos.
Complicada trama familiar do director
Julio Medem.

lEff'.

EXPEDIENTE.X. Dous axentes
do FBI qué investigan a coioca~
ción dunha bomba descobren un compló
para ocultar a presenza de extraterretres.
Baseada na serie de televisión.

fEJr,

SEIS DIAS E SETE NOITES.
Un pilorn maduro e unha executiva dunha revista enfréntanse a unha ·
aventura cando o seu avión cae nunha
illa desena. Tópico empalagoso cun Hanison Ford xa un chisco pasadiño.

lEff'.

INOCÉNCIA REBELDE. Orixinal película, a meio camiño entre a realidade e a fantasía, na que a
mente dunha nena idea unha história
máxica para fuxir da sua penosa siruación familiar, nunha urbanización trasunto do mundo perfecto americano. Filme a xeito de conto infantil pero cunha
clara mensaxe política.

fEJr,

Caldas de Reis
• EXPOSICIÓNS
MAxIN PICALLO,
Xo É RAÑÓE
LINO SILVA
O escultor Maxin Picallo,
o fotógrafo Xo é Rañó e
máis o pintor Lino Silva
exiben as suas obras no
Auditório Municipal. De
Luns a Venre de 11 a 14
h. e de 1 a 21,30 h, até fin
dem .

~A

TRIBU DOS KRIPPENDORF. Despois de cobrar unha bolsa de estudos, un antropólogo utiliza á sua
família para inventar unha tríbu e asi evitar ser encarcerado por estafa. Comédia.
~

GODZI.LLA. A radiactividade

das probas nucleares francesas provoca unha mutación nun reptil, que se
convme nun xigante que ataca a illa de
Manhattan en busca dun grande niño
para os seus ovos. Filme de catástrofes e
efectos especiais.

trfK'.

ACARIÑANDO A MORTE.
Filme que conta as intrigas ás que
se ve sometido LID policia de Nova York,
atrapado entre sua amizade cun mafioso
e o FBI, que quer detelo. Narración tor- .
pe e un chisco lenta.
IEJr,ASASINOS DE REEMPRAZO.
Un asasino con consdéncia non
leva a cabo un trnballo que lle pediu a
máfia chinesa, por esa razón é perseguido
e ten que loitar pola sua vida. Película
violenta e previsíbel.

HORIZONTE FINAL. No

Cangas

en busca dunha nave perdida nun experimento para facer buratos negros. A surpresa é que a máquina regresou do maligno .,. Re aca de Alien misturada con
2001 Odisea no Espácio.

•CINEMA

trFJf'.

~

204 7 un grupo de astronautas van

ARMA LETAL IV. No aco rumado ton reaccl nário de sempre,

os policía interpretado por Mel Gibson
Danny Glover de ta enfréntan e a
unha máfia chine a. Con epíl go apoloxeta d matr1m 'ruo.

IJ?.

• EXPOSICIÓNS

esta semana a proxección
das seguintes fitas: o Xoves

Ferrol

17 The Sweet Hereafter

• EXPOSICIÓNS
de Atom Egoyan (Canadá, 1997), subtítulos en
lTÁLlA
castelán; o Venres 18,
NA GUERRA DO 36
dentro do programa produción galega, Cuaderno
de Bitácora (Galiza,
Librosecartacesconforman
1997) e Noite meiga (Gaamostra Itália na Guerra Ciliza, 1998) de Tomás
villogode60anos,denúncia
Conde e Virxinia Curiá ,
da participación do fascisentrada de balde; 0 Martes
mo italiano no enfrenta22 e Mércores 23, Les
mento civil español. Aberta
Vampires de Louis Feuina galena Sargadelos.
llade (Franza, 1915), mu- ..
da, subtitules en castelán;
o Xoves 24, Paris quit
d.ort de René Clair (Franza, 1923) e Le crime de
• EXPOSICIÓNS
Monsieur Lange de Jean
Renoir (Franza, 1935). Os
FERNANOO VILLAPOL
pases serán na sala de proxección do CGAI (Durán
Na Biblioteca Provincial,
Loriga, 10-baixo), ás 20,15
mostra do escultor Femando
h. A entrada xeral val 200
Villapol que se pode ollar,
pta, e o abono para dez sede Luns a Venres, de 9 a 21
sións 1.500 pta.
h, e Sabados de 10 a 14 h.

Femando
Casás expón
na galería
Anexo de
PONTEVEDRA

Lugo

-

..

~HAMPONS. A história dos bai-

rros neiorquinos controlados palas
distintas famílias da máfia nos anos post:depresión do 1929, pero desta volta desde
a perspectiva dos negros do Harlem.
Como defenderse da invasión de Dutch
Schultz O Holandés e a necesidade de
aliarse entre eles para evitar ser aplastados.

IDADÁN KANE

..

neno na fronteira da pr~adolescéncia, ,,.
que nas vacacións .coñece o amor, a mor- :
te e a nostálxfa de futuro.
;

PAJARICO. O último de aura
' un exercício per oal, de igual no
c m zo, levantado polo labor de actores
c mo Paco Rabal ou Juan Luís Galiardo.
A hi tória dunha família murciana, en
vária x racións, através da ollada dun

PERDIDOS NO ESPAZO. A
família Robinson é enviada ao espazo nunha misión para salvar a T erra,
pero no camiño queden perdidos. Versión
da érie de televisión dos anos setenta.

fElr.

MOITO MÁIS QUE AMI,
GOS. Unha moza namórase do
seu compañeiro de piso e convídao a facer de pai do seu filio. El, que é gai, en
princípio aceita, pero co tempo a sua
vida volve ao seu cauce. Comédia politlcamen te correcta. t

XABIER PENA
O Lun 14 inaugurou na
a da Cultura a m stra
d pintura de Xavier Pena.
Aberra até finai de me .

A Coruña

LEMAT CABRAL

Ü CANTANTE E AS
MULLERES

• EXPOSICIÓNS

MusEU PROVINCIAL

AAl1e

ÁLVAREZ
DE SOTOMAYOR

Está aberta, no Museu Provincial, a mostra conxunta
dos pintores Xoán Guerreiro, Manuel Quintana,
Roberto González, Xurxo
Martínez e Diego Casado.

Galega coro
o século JCXJ
é o título da

Rupestre

•TEATRO

O pub Canis Lupus acolle
até o dia 30 a mostra de fotografía de Maria Yolanda
Lemat Cabral. Aberta a
partir das 18,45 h.

O Venres 18 ás 18,30 h, o
grupo de teatro Migallas
representará a obra O Cantante e as Mulleres no lnstituto Rafael Dieste, dentro
das Xomadas do Ensino da
ASPG.

ROBERTO MEIXlDE
Está aberra, na cafetaria,
Ágora Café, a mostra de
pintura de Roberto Meixide. Pódese ollar de Luns a
Venres a partir das 15 h,
Domingos e festivos a partir das 17 h, até o 30 de Setembro.

fINlSMUNDI ClRCUS
Do 17 ao 20 desee mes o
Teatro Rosalia Castro acolle
a actuación do grupo de te·
atto Mofa e Befa (Evaristo
Calvo e Víctor Mosquera)
co seu espectáculo Finismundi Circus. As actuacións teñen lugar ás 21 h.

INSECTOS DOS
CINCO CONTLNENTES

O Museu de Belas Artes
acolle a mostra do recoñeciclo pintor Álvarez de Sotomayor, un dos representantes da pintura galega do
século XX.
ÜBELISCO
A galeria Obelisco acolle,
na primeira sala, a mostra ~
de pintura Sensaciones de :
Maria Antoni Pascual. Na ·
segunda sala podemos ollar
a mostra Os xogos transgresores da xeometria de Manuel Izquierdo. E na terceira está aberta unha escolma de debuxos de Laxeiro.

N

Amostra itinerante organizada por Caixavigo, Insectos
dos cincos continentes encóntrase na Casa da Cultura. Máis de 40.000 exemplares de todo o mundo.

w

z •CINEMA
·<{

MANUEL GANDULLO

~ CGAI

A biblioteca pública Miguel González Garcés acolle
a mostra de pintura de Manuel Gandullo.
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O Centro Galega de Artes
da 1maxe programa para

exposición
da Casa das
Artes de
VIGO.

Moaña
• EXPOSICIÓNS
ALEXANKO ACEIRO
No café bar Fox está aberta
a mostra de pinturas de
Alexanko Aceiro. O conxunto das obras inclúense
na corrente do impresionismo. Até o 30 de Setembro.

Monforte

•

•DANZA
BALLET REI DE VIANA
O Venres 18, ás 22,30 h,
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terá lugar na Praza da
Compañia ·a actuación do
Ballet Galego Rei de Viana.

SIMPÓSIO PONDALIANO

!'-.

Pontevedra
•CINEMA

LA HABITACIÓN
SILENCIOSA

..

Convocatórias

O Cine Clube Pontevedra
proxectará, o Mércores 23
ás 20,15 horas, a fita La
habitación silenciosa ( 1 h,
33 min, 35 mm). Rua Oliva, 23-2ºD.

A Asociación Cultural Monte Branco
convoca o IV Simposio Pondaliano. Cursos de lfngua e literatura, que terá lugar
nos dias 1, 8, 15, 22, 29 e 31 de Ourubro, e desenvolveráse no Centro Comarcal Bergantiños, na Casa dos Viciños do Cauto e Biblioteca de Cabana
de Bergantiños en Ponteceso. A matricula é gratuita con un número limitado
de 40 prazas. O prazo de admisión está
aberto até o 28 de Setembro. A matrícula pode realizarse por correo: A. C.
Monte Branco. O Couto, 56. 15,110
Ponteceso (A Coruña). Ou nos teléfonos 981 721 990 981 714 352.

• EXPOSICIÓNS

NAS FRONTEIRAS DO TEATRO
FISURAS
NA PERCEPCIÓN
O Domingo 20 clausúrase
a Bienal de Pintura, Fisuras na percepción, composta por máis de vinte artistas, Antoni Abad, Mónica

...

Alonso, Carlos Barros,
Alberto Carneiro e Dario
Villalba entre outros.
Aberta no Pazo de Congresos.

do teatro, novas tendéncias na expresión
teatral, coordenados por Manuel F.
Vieites, que terá lugar en Pontevedra,
na Escola Universitária de Formación
do Profesorado, do 1 de Febreiro de
até finais do Marzo de 1999 . O curso
ten un límite de 30 prazas, 25 horas
lectivas. A matrícula ten un custe de
10.000 pta. Maior información nos teléfonos 986 813 626 ou 986 801 955.

Santiago

PRÉMIO DE POESIA
DESIDÉRIO P. FIGUEROA

•CINEMA

PLATAFORMA
DE VÍDEO
O Centro Galego de Arte
Contemporánea final iza
esta semana a plataforma
de vídeo Pegadas no presente. Este Xoves 17 visiónanse, Yuraliov (199 3) de
José Martín Carmona, retrato sicolóxico dun vagamundo, ex-oficial da mariña soviética chegado á
Coruña. O auxe da vella
Unión Soviética e o seu
presente conflitivo a través da palabras e da vida
reconstruida polo ruso namentres o perruqueiro lle
corta o cabelo. Infección
Palúdica (1996) de Juan
Lesta, paso continuo de
imaxes que fan referéncias
ao homoerotismo, á represión dos desexos e ás ataduras impostas polo entorno social e cultural. As
proxeccióris realízanse n o
Taller do Servizo Pedagóxico ás 19 h.

_.,

A Universidade de Vigo convoca os
cursos complementares Nas fronteiras

• EXPOSICIÓNS

A IMAXEE
O LABIRINTO

O Centro Cultural e Recreativo Casino de Fisterra convoca o prémio de
poesia Desidério P. Figueroa, que este
ano chega a sua IV edición e conta con
tres prémios dotados con 30.000,
15 .0QO e 10.000 pta. Poden acceder ao
prémio todos aqueles traballos cunha

V ÁZQUEZ MOLEZUN
Exposición do pintor Ramón Vázquez Molezun, organizada polo Concello en
colaboración co Coléxio
Oficial de Arquitectos de
Galiza, no Museu do Povo
Galega. De Luns a Venres
de 10 a 13 e de 16 a 20 horas, Sábados de 10 a 13 e
de 16 a 19 horas.

xe e o labirinto, dez artistas
cubanos dos 90.

Expón as suas pinturas na
galeria SQC (Xeneral Par-

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en insignia ou chaveiro

Insignia:
Prezo 200 pto + 250 gastos envio
Pagamento o meio de selos de
correos (máximo de l 00 pta.)
ou ingreso na conta de
Caixa Galicia
2091 0501
683040001024
Solicitaas ao
Apdo. 1371,
36200 de Vigo .

..
•
.....
J
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A Agrupación Ecoloxista Xevale de
Chantada convoca a X edición do certame-exposición non competitivo A
Arte en defensa da Natureza adicado este ano ás aves e unha exposición retrospectiva dos mellares traballos
apresentados. Poderá participar calquer perosa, con ttaballos de escultura,
pintura, debuxo, fotografía, poesia ...
ou outra manifestación artística que
verse sobre o mundo das aves. Non
existirán prémios, todos os participantes recibirán un agasallo medioambiental. Os ttaballos exporanse no mes
de Novembro en Chantada para despois iniciar unha mostra itinerante.
Os participantes deberán enviar os
seus traballos, antes do 2 de Novembro de 1998 ao enderezo: Xevale.
Apartado dos correios 35. 27 .500
Chantada (Lugo) . Máis información
no teléfono 982 162 582.
CERTAME XORNALÍSTICO
A Asociación Neira e O Correo Galega convocan o III Certame Xornalístico. O tema, único, cenrrarase nas len-

PRÉMIO INTERNACIONAL DE
ILUSTRACIÓN
A Fundación Santa Maria convoca o
X prémio internacional de ilustración.
Poderán optar todas as obras ilustradas
e inéditas dirixidas ao público infantil
menor de 8 anos. Nestas obras, a ilustración non será accesória, senon que
ha de ter tanta importáncia coma o
texto. As obras poderanse apresentar
en calquer das Línguas do Estado. Poderán optar ao prémio: unha só persoa, autora do texto e da ilustración,
ou duas personas, unha autora da ilustración e outra do texto. Estabelecerase un único prémio de 1.000.000 pta.
O prazo de admisión de orixinais comeza o 1 de Xaneiro de 1999 e conclue o 15 de Febreiro do mesmo ano.
A extensión da obra será de 24 páxinas entre o texto e a ilustración, rendo
en conta que o texto non supere o

Yurialiov e Infección palúdica son os vídeos que proxeda o CGAC de SANTIAGO este Xoves 17.

MARISA CASADO

Chaveiro:

A ARTE EN DEFENSA DA
NATUREZA .

das da Costa da Marte. Poderán participar cantas persoas o desexen, estabelecéndose duas categorias, unha absoluta e outra para estudantes. A extensión máxima dos traballos será de 3 follas mecanografadas a dobre espazo e
escritos por unha só cara. Na categoria
absoluta haberá un primeiro prémio de
100.000 pta, diploma e estatuiña comemorativa. Na categoria escolar haberá diploma, estatuiña e lote de libros
sobre a costa da morte. A data Hmite
para a entrega de traballos é o 30 de
Setembro de 1998. Remitiranse por
triplicado e polo sistema de plica ao
Correo Galego, delegación da Costa
da Morte: Eduardo Pondal, 6-1 º D,
15.124 Muxia A Coruña. Maior información no teléfono 981 706 028.

ción do festival de cine de
New York. O Venres 18 podemos ollar O sabor das cereixas de Abbas Kiarostamí
(Irán, 1997). O Martes 22
Happy Together de Wong
Kar Wail (Hong-Kong,
1997) . O Xoves 23 Martin(Hacht!) de Adolfo Aristarian (Argentina-España,
1997). Remata o ciclo coa
proxección da fita de Richard Kwietniowski Love

Na lgrexa da Universidade
está aberra a mostra A Ima-

Prezo 500 pta + 250 pta
de gastos de envio

extensión de entre 30 a 60 versos. Os
poemas deberán chegar por triplicado
e baixo plica ao enderezo: IV Prémio
de Poesia desiderio P. Figueroa. Centro
Cultural e Recretivo (Castelo de San
Carlos) 15.155 Fisterra (A Coruña).
O prazo de admisión remata o 25 de
Setembro de 1998. O fallo do prémio
terá lugar na primeira semana de Outubro. Maior información no teléfono
981 743 545.

diñas 10) onde combina
séries de grande formato
con outras má is pequenas
de carácter intimista.
VÁRIOS
Na Sala de Área Central,
exposición de Manolo Rivera, ademais dos fondos
da galeria (Cifuentes, Xaime Quessada, Morquecho,
Raquel Blanco e Xulio G.
Rivas). No pub Ponte Sequelo mostra os seus óleos
Orallo. No pub Fuco-Lois
quen mostra as suas pinturas é Melero; e no Modus
Vivendi encóntranse os gravados de Esther Quintás.
•TEATRO

pARA CAMALEÓNS
Até odia 18 o grupo Matarile Teatro ocupa a sala do
teatro Galán con Teatro
para Camaleóns, guión e
dirección de Ana Vallés.
As representacións teñen
lugar ás 21 h.

Vig·o
•CINEMA

LUMIERE
Para o que queda de mes o
cine clube Lumiere programa as seguintes películas: o
Luns 21 Foraxidos de Rob er t Siodmak (USA,
1946) .e o Luns 28 Despabílate Amor de Eliseo Su-

biela (Arxentina, 1996).
As proxeccións van acompañadas das curtametraxes
producidas polos alunas da
EIS: De donde llamas? de
David Breijo (Galiza,
1996), Parodia Dixital de
Anxo da Cruz (Galiza,
1996) e Afonía de Cherna
Gagino (Galiza, 1996). As
proxeccións son ás 20,30 h,
no Auditório de Caixavigo.
FESTIVAL DE CINE
DENEWYORK
Entre os dias 14 e 30, no auditório de Caixavigo, veranse seis películas da XXXV edi-

and Deth on long island
(lnglaterra-Canad ~ 1997) .
As sesión son ás 10,30 h.

dous fólios mecanografados a duplo espazo. Os orixinais axustaranse proporcionalmente ao formato 20,5 x 27 cm,
sen sobrepasar os 45 cm en nengunha
das suas medidas. Os orixinais máis 5
copias remitiranse á fundación Santa
María (Doctor Esquerdo, 125; 28.007
Madrid. Maior información no teléfono 91573 02 99 ou 91 409 28 72.
PRÉMIO DE ANTROPOLOXlA
VICENTE RISCO
O Concello de Allariz e máis as Fundacións Sotelo Branca e Vicente Risco convocan o IV Prémio Vicente Risco
de Antropoloxia e Ciéncias Sociais,
dotado con 1.000 .000 pta . Poderán
concorrrer ao prémio calquer persoa
que apresente os seus textos en língua
galega, cenforme á normativa vixente.
Os textos apresentados, ademais de seren inéditos e orixinais, han tratar do
esmdo do ámbito galega sempr desde
o ponto de vista da antropoloxia ou
das ciéncias sociais, rendo unha extensión m(nima de cento cincuenta
páxinas e máxima de tre centas, tamaño folio, mecanografadas a duplo espazo. De cada texto apresentaranse is
cópias ante do dia 30 de Novembro
do 1998, remltíndoa á Fundación ote lo Blanco, aparcado dos correio
2.096, 15 . 780 Santiago de Comp scela. Cos orixinais, que irán precedido
polo título ou lema escollido polo autor, adxuntarase un sobre pecho no
que figure por fora o lema e que conceña o nome completo, enderezo e teléfono do autor, asi como título do libro,
indicando no obre 1 Prémio Vicente
Risco. Máis información no teléfono
988 440 001 ou 988 440 859 .•

Velázquez Moreno) a mostra de óleo de Eugenio
Cabaleiro. Póde e ollar de
Luns a Sábado de 1 a
21,30 h. e Domingo de 12
a 14 h, até o 29 de etembro.
MILA EsTÉVEZ

Na galeria de arte Arcefacw
podemo ollar a in talación
creada por Mila E tévez .
Aberta até o 8 de Outubro.
ARTE RUPE TRE
CARA O É ULO XXI

Jo

•DANZA

)ULIO BOCCA
O grupo de ballet argentino Julio Bocea accua, o Sábado 26 ás 20,30 h , n o
Caixavigo. Venda de enrradas no teléfono 986 238
051.
• EXPOSICIÓNS

CABALEIRO
Abre na Sala de Arte de
Caixavigo (Policarpo Sanz-

Abre na Casa da Arr a
m sera arque tóxica, organizada poló Muscu Municipal Quiñones de León A

Arte Rupestre galega cara o
século XXI.

Ü

INVENTO

ooTBO
A sala Temát ica d
aix vigo (Policarp Sanz, 2612) acolle até o 25 de Outubro a mostra Los grandes invenws de TBO. Cincuenta
debuxos, once bustos e ca-

Os inventos
doTBO
pódense
contemplar
na Sala
Temática
de VIGO.
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Anúncios de balde

Encrudllado

XOAN COSTA
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mero O do periódico "Já", com artigos como "quota láctea" entrevista a
Benito Boullosa, secretário da organizactao antiempacadora de Vila Boa,
escrebe a caixa dos correios 342 ,
32080 Ourense.

• Está na rua o número tres do boleti n poético PolpA, do Colectivo
Humilladoiro, adicado á poesía feíta
polas mulleres e que conta coa colaboración de Chus Pato e Lupe Gómez. Para recibilo , enviar selo de 35
pta . a Humilladoiro , Apdo. 816 .
15.080 A Coruña.

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

• Alugase en Ponteareas apartamento . Duas habitacións , dous baños, cociña e comedor . Amoblado .
Interesados chamar ao teléfono 929
887 504.
• O Colectivo poético Sete Naos
de Cambados acaba de sacar á rua
a sua primeira obra conxunta . Se
che interesa podes recibila escribindo
a Inés Meaño Vieites, rua Os Olmos,
20-36.630 Cambados . Contra reembolso de 750 pta.

• Alugaria casa pequena e apartada non moi lonxe de Vigo, para ensaiar grupo de música. Interesan prezos inferiores ás 25.000 pta. Perguntar
por André no teléfono 986 294 183.
• Alcala de Henares, vendo piso,
tres dormitórios, setenta metros cadrados , perto da estación e da Universidade , tranquilo, sen cargas . 9
millóns de particular a particular. José. Teléfono 91 376 07 23 .

• Buscamos en Vigo compañeiros
de sendeirismo. A ser posíbel pare llas entre 40-50 anos para facer excursións polos camiños da província
de Pontevedra. Tamén nos gostaria
recebar información dos concell os
que teñen rotas sinaladas. Chamar a
Marisa, teléfono 986 241 516.

•Busco Traballo. Manolo 981 695 682.
• Vendo comics 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.

• Véndese piano Offberg en bon
estado . Teléfono 986 270 417.
• Camisola coa lénda Independencia! á venda por A. C. Treme A Terra
de Galiza Nova, Pontedeume. A toda
cor coas bandeiras das Nacions sen
estado, Galiza, Euskadi, Catalunya, Eire , 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) .

• Publicado xa o número cero do
boletin literário Alentfa do Colectivo 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 revista Mocidade que edita Galiza Nova. Neste n~ aparecen artigos sobre o x
aniversário de Gafiza Nova, as orixes
do Dia da Patria, a banda deseñada na
Galiza, a situación da língua, a represión sobre as Mocidades Galeguistas
do 36, entre outros; entrevistas a Lois
Diéguez e aos CAE . Agora podes
subscreber-te de balde enviando os
teus dados completos ao noso local nacional (Santiago de Chile, 28 entrechan
direito. 15.706 Compostela-Galiza) e
cada tres meses receberás a nosa publicación na tua casa Le e difunde!.

• Esquerda Nacionalista-mocidade
ven de publicar o n' 5 da revista Manesquerda. O nacionalismo español
por Xusto G. Beramendi; O antimilitarismo na encrucillada de José Luís Barreira; Entrevista á responsábel das mozas
de E. N-mocidade ... Interesados envíen 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 feíto polo
artesán, xa finado, Iglesias Carballu. En perfecto estado. Valorada por
expertos en 100 .000 ·pta . Prezo
50.000 pta . Teléfono 981 213 803.

• A European Elasmobranch Association e Shark Trust busca persoas na Galiza que estean interesadas no estudo e conservación
de raías e tiburóns. Se desexas algunha información adicional ou que-

• Se queras receber de balde o nú-

Exposición

antolóxica
adicada a
Jolé Frau na
Casa da1
Arte. de

torce figuras, invencións do
mestre Fram de Copenhague, personaxe do TBO.
FRElJEIRO

VIGO.

Na Nov
ala d Exp icións d Caixavigo ( . anz,
26-1 11 ) r aberta a m tra
de pintura el Freijeiro. Até
o 29 d
tembro.

SUÁREZ- LLANOS
Mosrra antolóxica do artista Suárez-Llanos, incluída
na série Grandes Artistas
Galegos organizada por Caixavigo qu podemos cont mplar até o 29 de Setembro na Sala de Exposicións
do Auditório Caixavigo.

O ARTISTA
NO EU

A Rede

ÉCULO

A Casa da Artes mostra a
xposición antol óxica do
pintor de José Frau . Pódee contemplar de Martes a
Sábado de 11 a 14 h, e de
17,30 a 21,30 h, Domingos
e festivo de 11 a 14 h .

•TEATRO
MAGNOLIAS
DE ACERO
COSAL

O Xoves 17 ás 20,30 h. o

www .hedra.es/cosal/

Caixavigo acolle a repre -

Os Comités de So1idariedade da Galiza ,
na sua páxina web infonnan das' suas actividades e do traballo das brigadas de
solidariedade. Tamén dan aceso á revista
Outras voces, que é da'. organización, e; .
na sección Rede Solidária, oferecen li~
gazóns con putras asoCiacióps e infor~
matíón so.bte:outras · r~des. soHdátias. • '

sentación da obra de Robert Harling, Magnolias de
acero, dirixida por Ricard
Reguant. Entradas á venda
no número 986 238 051.

12 ANOS DA
Sala de
Exposicións
de Vigo
mostra as
pinturas de
Freixeira.

MESA

No café Trincheira (Irmand iños, 15) encóntrase a
mostra de cartaces da Mesa

pola Normalización Lingüística que ilustran a sua laboura nos 12 anos de andaina.

o

"

• Desexaria manter correspondencia asi como recibir axuda humanitária. Escreber a: Leslie Rabassa Fonseca. 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 Morales Hidalgo, Ponteareas 36.860. Envíanse contrareembolso de 750 pta. Tamén podes consultar a sua páxina en
internet: http://wwwarrakis.es/ ~.Kiko
neves ou o seu correo electrónico Kikoneves@ arrakis.es.
• Inglesa nativa licenciada. Clases
e traducións. Teléfono 986 436 521 .
• Camiseta Galiza sempre isubmissa! a venda por ANOC da Terra de Trasancos . Legenda e desenho estampados em branco sobre
fundo preto . Talhas : L, XL, e XXL .
Por 1.000 pta. máis portes de envio .
Encomenda-a já no Apdo . de Correios 229 de Ferrol.
• Véndese artesania feíta con frores
(diademas, coleteiras, pasadores, pinzas ... ). Telf. 986 540 562, polas noites
desde as 22 h. Pemuntar por Elisa.
• O Primeiro número da coleczón
O Roibén de poesia, dedicado a autores da Terra Eu-Navia, acaba de
sa ir do pre lo . Poden-se solic itar
exemplares no telefone 909 049 971 .
• Manual de iniciac;om a língua
galega . Socolingü ística, 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 Ferro l da
Artábria.
• Véndese finca de 2.177 metros
cadrados en Meirás (Concello de
Sada) . Edificábel (Vivencia familiar
illada) . Edificabilidade de 0,10 metros cadrados por cada metro cadrado. Altura máxima de 6,50 m. (baixo,
un andar e aproveitamento baixo cuberta). 7.000.000 pta. Teléfono 981
614 348 .•

Horizontal
l. Un tipo de poema breve medieval. Forma
contracta do pronome persoal 2. Ácido de,
sox irribonucleico. Leira pequena 3. Forma
particular de ser ou estar. Planicie entre dúas
montañas ou colinas 4. Bastar 5. Símbolo do
calcio. Pelo da ovella e doutros animais 6.
No plural, persoa pequena e gordecha 7 .
Contracción de a máis o. Sairá do ventre
materno 8. Que mete pena. Pronome persoal
9. Lugar onde se celebra sacrificio. Demostrativo feminino plural.

Vertical
l. Terra ensopada en auga. Nome dun molusco 2. Aliño, prebe. Home acusado dun
delicto 3. Desprazándose. Símbolo do sodio
4. Undécimo 5. Entregábase 6. Traslada,
transporta. Que non teñen nada dentro 7.
Atarlle 8. Letras de loro. Arteria que leva o
sangue desde o lado esquerdo do corazón 9.
Teñen por costume. Vas para fóra.+

Viveiro
DESASTRES

DA GUERRA
Na sala Municipal de Exposicións está aberta a
mosrra Os desastres da guerra do pintor Francisco de
Goya.+
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Un ha dúcea de fenómenos climatolóxicos.
SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO
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res unirte a nós somentes tes que escribir 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
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Os ourensáns celebran que oOU das matrículas xa é oficial

Galeguice o nome do seu coche
..
.::..

*BELÉN REGUEIRA

O Dia das Letras do 1995 a
Mesa pola Normalización Lingüística e outros colectivos cidadán s comezaban a campaña Ourense, por dignidade,
unha aposta pola recuperación do topónimo galego da
cidade das Burgas. No pasado
mes de Marzo o BOE publicaba a lei que restituia os nomes
galegos lexítimos de Ourense
e A Coruña pero até o 7 de Setembro ese cámbio non se estendeu ás matrículas dos automóbiles. O pasado Domingo, 13 de Setembro, máis de
cen ourensáns se deron cita
na praza Maior da cidade para
celebrar que os coches matriculados na província levarán a
partir de agora o distintivo OU.
Á saída da misa de unha na catedral de san Martiño, Paco, Luís
e Moncho tómanlle un algo nunha das, tascas da rua Lepanto.
Hoxe Auria amenceu grisenta,
coa nugalla dos Domingos, ainda
que un cartaz no casco vello advirta "Zona de alto risco. Grande
densidade de ruídos que prexudican a saúde. Proibido descansar.
Eiqui non hai quen durma". A
ponte romana está en obras, a
Deputación e o Concello dedícanse a preparar o próximo Día
da bicicleta e o C.D.Ourense xoga á tarde co Recreativo de
Huelva no campo do Couto. De
todo iso talan os tres esmorgantes, pero tamén do acto que ten
lugar a poucos centos de metros
das suas cuneas de Ribeiro.

as placas, todo por menos de
3.000 pesetas. Non terá que facer trámite nengun salvo se pretende viaxar a outro Estado.
Nese caso deberá dirixirse a
Tráfico con unha fotocópia da
carta de identidade e a documentación do seu automóbil. Ali
terá que cumprimentar un boletín indicando que o motivo do
cámbio da documentación, totalmente gratuíto, é unha viaxe
ao estranxeiro, -no que disque
tamén está incluído Portugal-.

Na praza Maior, noves automóbiles seguen a sumarse á concentración que comezou ás doce e media, convocada pola
Mesa de Normalización Lingüística. Moitos levan xa os distintivos galeguizados nas matrículas e outros cambian as placas
ali mesmo. Os que aqui están
celebran unha vitória non por
simbólica menos importante.
Quen queira mudar o OR da
sua matrícula polo OU só ten
que acudir a un estabelecemento de accesórios de automóbil
no que tamén lle poden cambiar

Tras do seu automóbil francés
gris metalizado, con motor diese! e coa matrícula encabezada
por un flamante OU, Miguel ere
que esta era "unha reivindicación que ternos nós para sentírmonos un pouco máis orgullosos de nós mesmos e da nosa
identidade'', pero ere que esta
longa campaña funcionou "abase de francotiradores" e, no comezo, "con pouca axuda do nacionalismo oficial". Asi e todo,
"non contaba cunha résposta
tan boa de xente non comprometida".

Un parto longo e colectivo
Asunción Árias, responsábel
da Mesa en Ourense, recoñece que "esta criatura custou
moito parila" e que foi necesári o actuar "dando pequenos
pasos, primeiro na Comunidade autónoma, logo no Congreso, no Senado, conseguindo
primeiro a aprobación do topónimo oficial en Marzo e finalmente a normativa que permite
o cámbio das matrículas" .. No
caso catalán a leí que fixo oficiais os topónimos Girona e
LLeida xa incluía unha disposición adicional para permitir o
cámbio das placas dos automóbeis No caso galego, pergunten aos responsábeis, non
foi asi e houbo que esperar outros cinco meses.
Miguel foi un dos moitos ourensáns multados por levar o autocolante co OU pegado enriba da
matrícula. "No traxecto de Verin
a Xinzo puxéronme duas multas
de 20.000 pesetas", lembra.
Tráfico seguiu castigando a es-

ALGARVE

RIO E SAO PAULO

CARACAS E BOGOTA

do 1 ao 30 de Setembro

do 16 ao 30 de Setembro

112.000 pta.

98.000pta.

ida e volta
(validez 6 meses/aberto)

ida e volta
(validez 6 meses/aberto)

6.900
6.900
6.700
7.200
8.900

A

cortesía non quita a
valentía, di o refrán, e
se non de valor físico
si que dun punto de audacia
ha mester estes días para facer
gala de repubricanismo entre o
fervor institucional pola visita
do Príncipe de A turias ao que
foi Reino de Galiza. A simpa,
tía que me suscita a Real Per,
soa, xove Prfncipe ao que co,
mo a poucos lle acae o título
de Alteza, non debe empecer á
pública manifestación dun
punto de vista c ntrario á ins,
titución que repre enta.

MIGUEL VlllAR / Voz Noticias

APARTAMENTOS 4 PERSOAS (T-10)

VILAMOURA •••••••••••••••
QUARTEIRA •••••••••••••••••
ALBUFEIRA ••••••••••••••••••
PRAIA DA ROCHA •••••••
ARMA(:AO DA PERA ••••

MANUEL CIDRÁS

Pta/ Noite
Pta/ Noite
Pta/ Noite
Pta/ Noite
Pta/ Noite

IDA E VOLTA
New York (do 7/9 ºº 31/10) •••••••••••••••• 72.000 pta.
Los Angeles •••• •••••••• •••••••••••••••••••• 11 7 .000 pta.
San Franci·sco ••••••••••••••••••••••••••••• 117.000 pta.
London ......................................... 36.000 pta.
Quito •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 124.000 pta.
Miami (do 7/9 ao 31/10) ...................... 93.000 pta.
Boston (da 7/9 ao 31/10) ••••••••••••••••••••• 72.000 pta.
Atlanta (do 7/9 ºª 31 /10) .................... 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 Amsterdom ... 125.000 pta.
México (do 16/9ao 30/11) ................... 99.900 pta.
A~ores (8 dios) ....................... desde 81.000 pta.
Madeira (8 dios) .................... desde 63.000 pta.

tes condutores até que a nova
normativa foi publicada no BOE
e, nestes momentos, as multas
pendentes seguen o seu curso.
A Mesa, que ten recorrido unha
delas simbolicamente, suliña
que esta persecución non se estendeu ás chamadas matrículas
europeas, ainda ilegais.
Paco, Luís e máis Moncho, xa
na terceira taberna do seu percorrido matinal, aplauden a iniciativa pero non se poñen de
acordo. "A campaña notouse, o
nome en galego vese moito máis
pola cidade, mesmo a min xa me
acorda poñer Ourense cando escrebo. Asi se chama a província
e asi ten que estar nas matrículas". Luís aproba a iniciativa pero
non quere gastar os cartos en
cambiar a matrícula, "paréceme
algo secundário". Mancho retrúcalle "hai que falar a nasa cousa,
hai que defender a nosa cousa".
Mentres, máis de trescentos veículos circulan polas estradas de
toda a província dando fe de que
Ourense recuperou definitivamente o seu nome. •
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Valen~a do Minho
E-Mail: viagensminho@mail.telepac.pt

(Franco creou o problema
do País Vasco . A Repú,
blica era federalizante e
as cousas arranxarianse". "O
problema basco criouno Fran,
co que suprime os foros e de,
clara "traidoras" a Alava e Gi~
puzkoa. O pior que fixo Franco
foi sementar a planta do ódio e
regala. Esa planta non a podes
cortar: ten raices. Pero estamos
a piques de poder arrincala e
sacalo todo". Non son frases de
nengun radical nacionalista.
Son a síntese da análise de Isa,
ac Oíaz Pardo e Pasqual Mara~
galL Insospeitábeis . •

