
O que lle dixeron os galegas 
a Felipe de Barbón 

------8. 9------
As desputas eleitorais do PP prexudican 

ás cidades 
-------12-------

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Xosé Estévez 
"Galeuzka sempre fo¡ 
unha esperanzas para 

galegas, bascas e 
cataláns" 

-34·35-

As razóns da guerra pesqueira 
con Portugal! 

------17------
A Xunta subvenciona máis o libro de texto 

foráneo que o galega 
------31-------

Pepe Carreiro 

iLA LUCHA CONTINÚA/ 
TENEMOS OUE RECIJPE-
.RAR NUE5TRA5 
ARMAS P -
Li'T!CA5/ ?.· 

~. rm.!:1 \ . J -
1~111n1111\~ j_ 

: i~~ 
24 DE SETEMBRO • 1998 •ANO XXI• IV XEIRA f UN DAD 0 EN 1 9 0 7 Nº 849 • 200 PTA 

A segunda Transición 

José Maria Aznar publicaba un libro con premonitório título - en 
endergalo- de España. La Segunda Transición. Non tardaría moito 
Xosé Manuel Beiras en realizar o mesmo anúncio, ainda que con co
ordenadas políticas totalmentes diferentes. Felipe González, que algo 
debe de saber dos problemas do Estad , tamén ven afirmando d de 
hai tempo que "o cenário político de España mudou'1, reci ando 
agora que e te cámbio non se produciu 6 p la trégua anunciada por 
ET A, senón que esta funci naria ucomo un 6 para iluminar 
cenário que mudou". Na Declaraci6n e Barcelona, minimizad d 
preciada, apresentaron BNG, CiU e PNV, d eñ dun n vo fu, 
tado plurinacional. O Acardo de Lizarra e a trégua de ET A t ñen un
ha "interconexión" coa Declaración de Barcelona . e te acord s 
facilitaron a trégua de ET A, e ta deci ión tamén ermit apr n
tar o cámbio do Estado en a contfnua chantaxe da violéncia. O 
nacionalismos non estiveron desde 1936 tan libres e mo hoxe para 
facer política. Se os partidos esratais lle teñen m do a eses cámbi s, 
os nacionalistas non poden pasmar ante a apertura dunhas po ibili
dades polas que loitaron durante décadas de militáncia abn gada. • 

MATAR A KERENSKI 
Xosé Antonio Moreno 

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

* .... 
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En ~uskadi hai convencemento de que chegou a hora da paz 

A trégua indefinida de ETA descoloca 
ao Governo e ao PSOE que teiman en evitar 

novos pasos antes das eleicións bascas 
~ XAN CARBALLA - ALFONSO EIRÉ 

Os periódicos esgotáronse en Euskadi a mañán do 17 de Setembro. Ás 10,30 da noite da víspera, ETA 
anunciara a sua primeira trégua indefinida en 30 anos de actividade armada. O xeito en que se manifestou 
deu alas á esperanza de que fose o comezo dun proceso de paz, no que a política estará en primeiro plano. 

O mundo abemole considera que un xesto cara os presos seria un bon inicio para unha futura negociación. Na fotografia, cartax cos retratos dos case 600 presos bosco1 nas 
ruas do casco yello de Bilbao. Reportoxe gr6fico : X. CARBALLA 

o Areal de Bilbao, ao pé do quios
que de música, un pequeno pris
ma de mármore lembra a Santi 
Brouard, o dirixente nacionalista 
asesiñado en 1984, a persoa que 
moitos vian que podia liderar un 
proceso de paz, que ainda se de
morou outros quince anos. A ci
dade, todas as de Euskadi, teñen 
aberto o debate público mes
modesde os valados. Nas facha
das das institucións unha pancar
ta reza "Precisamos a paz". José 
Antonio Ardanza recibia aos líde
res nacionalistas de Cataluña e 
Galiza, talando xa en clave de fu
turo "o tempo da paz chegou. 
Non tañamos medo a nada, todo 
esforzo é pouco". 

Aquela noite, mentres as instán
cias guvernamentais da Moncloa 
non daban sinais de vida, e se
guian emitindo as respostas de 
Mayor Oreja prévias á declara
ción de ET A, -"se se produce 
será unha trégua-trampa"--, o 

portavoz da Casa Blanca xa se ti
ña pronunciado con esperanza. 
Euskal Telebista, a emisora públi
ca do País Basca, trocara toda a 
sua programación para dar en di
recto debates e información con
tí n u a sobre a notícia máis 
agardada, mentres as televisións 
estatais topábanse desasistidas á 
falta dunha reacción oficial. Sor
prendentemente os máis rápidos 
en Madrid foron os xornalistas do 
diário deportivo Marca, que saltou 
ás bancas dos quiosques co titu
lar máis editorializante en favor 
da paz, "Hoxe gañamos todos". 

Un proceso longo 

As conversas do PNV co entor
no de HB, fixéronse pésie á pre
sión mediática e política que de
monizaban á formación de Arza
llus, que apostou polo diálogo 
como único xeito de responder á 
cega determinación do PP e 
Mayor Oreja, presidente da de-

' . 

reita no País Basca, que insis
tian no isolamento social e na 
vía policial como único xeito de 
rematar con ET A. 

A conciéncia de que o ataque 
era bifronte, contra ETA pero 
cobrándose a peza de debilitar 
o nacionalismo, o PNV insistiu 
na sua via da man de Ollora, 
Gorka Agirre e Joseba Egibar, 
que toparon a unha nova direc
ción de HB receptiva, conscen
te, especialmente despois das 
mobilizacións após a marte de 
Miguel Ange(Blanco, que o ris
co de fractura social podía fa
cer imposíbel a pacificación en 
moitos anos. Mália o encarce
ramento da Mesa Nacional de 
HB, a extradición de Antxon e 
Macario desde a República Do
minicana, ou da marte dunha 
militante de ETA pala Ertzant
za, o acorde era que as conver
sas non se romperian en nen
gunha circunstáncia. 

... " . ,~ .. ' , 

O papel de ELA-STV e LAS, que 
manteñen a sua colaboración 
contra todo tipo de presións ta
mén é considerado fundamental 
para o logro actual. Rafael Díez 
Usubiaga diciao en Donosti a 
mañá do día 18, "levamos anos 
facendo pronunciamentos co
muns, impulsando novas dinámi
cas, e culminamos na Declara
ción de Lizarra, que é o auténtico 
motor de esperanza. Agora te
rnos que darlle contido, gañar 
novas adesións para que o acor
de sexa irreversíbel. Os que si
gan negando os nasos direitos 
como povo quedarán no futuro 
sen credibilidade democrática. 
Que non poñan límites ao debate 
na Constitución e o Estatuto. Se 
se trata dun debate democrático 
non debe haber límites". 

O outro protagonista foi José 
Elorrieta, secretario de ELA, pa
ra moitos unha das figuras que 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da pA:xlna anterior 

poderia capitalizar a alegria· que 
se vive en Euskadi "a estrela é 
Lizarra. Custou tempo e . situa
cións difíciles, pero consegui~ 
mos abrir un novo proceso 
constituinte e basca. Un proce
so que se basa na democrácia, 
en ilusionar á cidadania basca. 
lmpórtanos máis o que dea de 
si o Acordo e Lizarra que cal
quer outra cousa. A medida que 
pasan os dias sen que o Gover
no resposte en positivo haberá 
máis conciéncia de que Lizarra 
é o ponto de partida. lso será 
unha onda imparábel". 

estaban presentes familiares de 
presos irlandeses, deduciase a 
nova luz aberta pola trégua de
cretada por ETA". 

de HB e PNV foi principal, a ou
tra ponla nacionalista, Eusko Al
kartasuna, tamén pediu "altura 
de miras, talla política e visión 
de Estao para que non se mal
verse a opotunidade de apostar 
polas vias políticas con todas as 
consecuéncias". 

Unha mudanxa agardada 

Os familiares dos presos reuní
anse no polideportivo La Casilla 
de Bilbao o 

Na sua intervención, un ex-pre
so e membro das Xestoras Pro
Amnistia, Aitor Jugo, resumia o 
sentir dos abertzales logo da 
trégua, "hoxe non irnos pedir 
amnistia, pero consideramos 
que son irrenunciábeis, e se
rian proba de boa vontade, 
cumplir a legalidade achegando 
os presos a casa e deixando li
bres aos enfermos graves e 
aos que cumpriron xa a condea 
nas 3/4 partes". 

A reacción da rua recollíana os 
rotativos bascas: "vaise chegar 
a moito máis"; "paréceme horri
bel o que di Mayor Oreja, que 
non quer que desapareza ET A, 
nunca quixo"; "é o princípio para 
chegar á paz"; "este proceso é 
moi importante e vese distinto 
desde Euskadi que desde o Es
tado"; "son optimista e coido 
que nos van conducir á paz a 
todos os euskalduns. lsto só po
de traer benefícios". + 

X.M: Beiras e Pere Este~e felicitaron a Arzallus polo popel do PNV na pacificación. 

A enxurrada de posicionamen
tos veu desde todos os secto
res, e ainda que o protagonismo 

Beiras anúncia a comezo 
da 'Segunda Transición' sábado 19. 

Era o primei
ro encentro 
abertza l e 
despois da 
trégua. Un 
fato de per
soas maio
res , agrupa
dos na orga
nización Se
n id e ak co
mentaban , 
"non hai 
quince dias 
dábamoslle 
forte ao PNV 
e agora po
ñ é monos 
dacordo. As 
causas es
tán suceden
do a toda ve
locidade". 
Non houbo 
referéncia 
explícita a 
trégua pero 
na emoción 
do acto, no 
que tamén 

Xosé Lois 

Se en Barcelona a reunión 
das tres forzas nacionalistas 
foi en parte opacada polo pe
che do diário "Egin", desta vol
ta houbo quen buscou unha 
complementariedade entre o 
anúncio da trégua indefinida 
de ET A e a reunión de Gas
teiz. A expectación na rolda de 
prensa de Arzallus, Esteve e 
Be iras, na sede central do 
PNV en Bilbao, era enorme, e 
ainda que Arzallus pediu que 
non se mesturasen as cues
tións, os líderes-galego e cata
lán referíronse con ledícia ao 
novo momento que se abría. 

Pere Esteve felicitou ao PNV 
polo seu papel de mediación, 
que considerou fundamental 
para ter chegado á nova situa
ción de esperanza, "o proble
ma é do povo basca, é certo, 
pero ternos que aledarnos de 
que se empecen a aparcar 
metodoloxias e se abra o futu
ro a un cámbio que é o que 

estamos potenciando coa na
sa actuación. Estamos no ca
miño inevitábel da paz". 

Beiras, que dias despois anali
sou en clave _dé relación ob
xectiva, pero non conectada, a 
Declaración de Barcelona e a 
trégua de ETA anunciou en Bil
bao con seguridade, "hoxe dá 
comezo a Segunda Transición, 
góstenos ou non: Nós fumos 
capaces de pornos de acordo, 
sendo forzas heteroxéneas, e o 
nacionalismo ven de demostrar 
que o naciona!ismo é quen de 
lanzar propostas constructivas -
e de tomar a iniciativa". 

Beiras tamén insistiu no prota
gonismo dos bascos, "o povo 
basca ven de oemostrar que é 
capaz de resolver os seus pró
prios problemas sen que os 
demais o axuden. Apesar o 
boicot ao plano Ardanza, hoxe 
ábrese unha nova etapa políti
ca no Estado español".+ 

Un novo proceso constituinte 
Ainda que algunhas declaracións de políticos do PP e 
do PSOE deixan entender o contrário, remedando aos 
tempos dos Princfpios Fundamentais do Movimiento, é 
totalmente lexftimo que os nacionalistas aspiren a mo
dificar o actual marco constitucional, pois esta 
intervención polftica é, precisamente, un dos elemen
tos baselares da democrácia. A conformación do Esta
do é negociábel, precisamente polos canles que esta
blece o mesmo Estado de dereito. 

Pretenden tamén apresentar ás formacións nacionalis
tas coma uns partidos de segunda división, para asi 
deslexitimar as suas propostas. Esquecen non só que 
teñen todo o dereito democrático a defender libremen
te os seus programas, senón que son maioritários ou 
alternativa básica nas suas respectivas nacións. 

Mais non é todo. Non están sós BNG, CiU, PNV, EA, 
ERC, HB, PSM, UPV ... , e outros partidos 
nacionalistas, senón que, desde hai tempo, IU vense 
manifestando pela necesidade de mudar o marco 
estatal. Nas últimas semanas a estas propostas uníu
se tamén o PSC (socialistas cataláns), que no seu do
cumento Ara, un nou federalismo, demanda "un novo 
pacto constitucional", porque xa mudaron as situacións 
existentes hai 20 anos, ou, como dixo Pasqual 
Maragall na sua apresentación, "non ternos porque im
porlle ás xeracións que chegan agora os condicionan
tes cosque nós fixemos política". Un sector do PSE 
(socialistas bascas), tamén se mostra favorábel, men
tres que na Galiza os que propugnaban idéntico posi
cionamento no PSdG foron laminados totalmente cara 
o próximo congreso. 

Coa trégua indefinida anunciada a pasada semana 
por ET A, desapareceu o principal obstáculo para dar 
o debate político sobre a reforma constitucional en 
termos democráticos. O fenómeno terrorista non só 
se utilizaba para chantaxear e deslixitimar sistemáti
camente ás formacións que optaron pola via demo
crática para darlle cumprida saida ás suas lexítimas 
aspiracións, senón que se usaba como barreira 

infranqueábel para a formulación pública do debate 
mesmo. 

Xunto á cantilena de que "antes de nada que deixen 
de matar", usada como disculpa política imovilista e 
partidista, modificáronse tamén outros condicionantes 
centrais que c,onfiguraron o chamado o Estado das 
Autonomias. E hoxe recoñecido por todos que o famo
so título VIII da Constitución foi unha imposición dos 
poderes fácticos. O Pacto Constitucional tan loubado 
agora estivo tutelado polo Exército e foi, xa que logo, 
froito dunhas circunstáncias na que os políticos eleitos 
en 1977 non puideron lexislar en liberdade. O triunfo 
do golpe de Estado do 23-F conxelou finalmente as 
reivindicacións nacionais de Catalunya, Euskadi e Ga
liza de xeito traumático, facendo na LOHAPA unha lei
tura igualatória da Constitución e impedindo o recoñe
cimento nacional. 

Hai vinte anos tampouco non existia a Unión Europea, 
como detentadora de soberanía política. Se hai un 
centro político decisório xa non é Madrid, senón 
Bruxelas. A maioria dos partidos estatais, sen remilgo 
algun, cedéronlle soberania entre lusco e fusco á UE, 
con modificacións constitucionais tan importantes e 
subreptícias como as que realizaron PP e PSOE para 
adecuarse ao Tratado de Amsterdam. 

A reformulación do Estado aféctalle á própria estrutura 
dos partidos estatais, por iso tentan arredala con 
teimosia que traspasa os límites ideolóxicos, mesmo 
dun PP cuxa maioria dos membros non só se opuxe
ron á Constitución, senón á maioria da lexislación pos
terior, por exemplo á do divórcio, do aborto, etc ... Un 
PP que, como ten afirmado Mayor Oreja, conviviu a 
comenéncia co terrorismo de ETA, incluso cando aten
taba contra os seus concelleiros . 

Son astes políticos os que estiveron facendo todo o 
posíbel por reducir as posibilidades de negociación, 
como cando se negaron a aceitar debater o Plano Ar
danza. Desde hai meses, pésie a estar perfectamen-

te informados -como recoñece Txiqui Benegas-, ne
garon que estivese a mudar algo en Euskadi, despre
zandb aos ·nacionalistas bascas e ás suas 
negociacións contínuas. 

O encadeamento da Mesa Nacional de HB e o peche 
de Egin formaban parte da alternativa do Estado de 
impedir que avanzase a interlocución en Euskadi e se 
cumprise o primeiro princípio marcado pala Via 
Irlandesa: "dar por finalizado o enfrontamento entre os 
nacionalistas". 
Por iso un dos primeiros pontos acordados entre HB e 
PNV foi o de continuar coas conversas "pésie aos 
atentado de ETA ou as accións policiais". 

É preciso recordar que na Guerra de Euskadi (así a 
califica nos seus documentos o Exército español), co
mo en todas as guerras, existen múltiples intereses de 
protagonistas activos, desde os traficantes de armas, 
aos fondos reservados, ás mordidas, fondos de reptís, 
información privilexiada ... Non hai máis que recordar 
os casos da autovia de Le izarán, a Roldán, ex 
políticos socialistas acusados de tráfico de armas e 
droga e as listas de xornalistas que cobraron abondo
sas soldadas a cárrego do Plano ZEN. Moitas destas 
persoas son as que hoxe alzan a voz enrabechadas 
contra o cenário da paz, berrando ''trampa, trampa, 
trampa!". 

Ainda que a prioridade do Governo central, compartida 
polo PSOE, é a de "negar todo avance" mentres non 
se recompón o mapa político estatal, "atraendo de no
vo ao noso campo a PNV e CiU" (a Declaración de 

- Barcelona mudou sustancialmente as coordenadas, 
posibilitando un novo cenário de negociación), as de
claracións realizadas pola Casa Blanca a mesma noite 
do anúncio de trégua feíto pública por ET A, dando o 
prácet, e o titular a todo páxina do deportivo Marca (o 
diário de maior tirada), "Hoxe gañamos todos", estaos 
traendo a unha realidade que non queren enfrontar: o 
recoñecemento do Estado plurinacional + 

ANOSATEBBA 
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Xabier· Arzallus 
'Hoxe xa non hai porqué ter medo do· Exército' 

* XAN CARBALLA 

"A trégua de ETA abre un proceso imparábel que non ten volta _asegura Xabier Arzallus, presidente do Euskadi Buru Batzar, 
atrás. Non se pode falar de trampa, e cando máis tarde o máximo órgano de governo do PNV, nas horas imediatas á 

governo en responder, máis complicado o vai ter", trégua indefinida proclamada por ETA. 

A Declaración de Barcelona 
vai servir para facer pivotar 
ao seu redor o novo escená
rio da pacificación? 

Ainda que afecta a todos o te
ma da paz é exclusivamente 
noso, e non quixemos misturar 
aos demais. E un camiño lon
go, de paso a paso, pero non 
quixemos introducir aspectos 
coxunturais, ainda que coido 
que están todos de acorde co 
que pensamos nós. O que es
tamos é xogando a médio e 
longo prazo e non podemos es
tar introducindo a cada momen
to novas cousas. O noso termo 
é formar parte de Europa non 
através de Madrid ou Paris, se
nón con peso próprio, como po
den estar os holandeses ou os 
eslovenos no seu momento, 
Coido que iso é o que ven, non 
con argumentos sabinianos se
nón do próprio princípio de sub
s id aried ad e. Chegado a un 
ponto en que as fronteiras e as 
alfándegas desaparecen, amo
eda é rexida desde un banco 
europeu, os sistemas . defensi
vos teñen que acomodarse a 
ese marco ... pan;¡ que serve 
unha estrutura política como a 
do Estado, que xa non é sobe
rano nen farrapos de gaitas? 
Por que tes que estar realuga
do nunha casa que non necesi
tas que te governe? Só consi
derando o princípio de subsi
diaridade, que se está impondo 
en Europa, fai que pavos como 
o noso estruturado politicamen-

. te que se están governando, 
anda que sexa a nível autonó
mico, cunha experiéncia de go
verno a cada maior e mellar, 
non precise do Estado. Porque 
ao fin o Estado está para servir 
aos cidadáns e non ao revés. 
Se os cidadáns coidan mellar 
para o seu progreso e benestar 
o estar en Europa, por exemplo 
os bascos, sen necesidade de 
estar através de España ou 
Fráncia. Esa é a vontade que 
debe imperar se estamos den
tro dun marco democrático. Ou
tra cuestión é que nos pareza 
que o funcionamento actual do 
Estado sexa o que nos axude a 
progresar, e aí ven o debate 
sobre federación ou confedera
ción. 

Unha Constitución superada 

Galeuzca faise porque se al
bi sca a posibilidade dunha 
nova Transición, de estar nun 
ponto de partida como hai 
vinte anos? 

Non só non hai nada irreformá
bel senón que esta Constitu
ción fíxose nos tempos nos 
que se fixo. Máis dun protago
nista da Constitución tivo medo 
dos ruídos de sables, das im
posicións militares. Todos sa
bemos que o Título VIII da 
Constitución foi unha imposi
ción ou aseguramento dos mili-

tares. Que a integridade dun 
país esteña garantida pala for
za militar só seria correcto se 
se trata dun ataque armado ex
terior ou un levantamento inte
rior armado. Pero que, en si, o 
Exército defina nun xogo .de
mocrático o que é ou o que 

non é válido carece de pés nen 
cabeza. 

Aínda máis. Quen decide nos 
conflitos que teña Galiza ou o 
País Basca co Estado ou con 
outras comunidades? O Tribu
nal Constitucional. Eu fun cons-

tituinte e o que se chama en 
dereito interpretación auténtica 
é a interpretación dunha lei a 
partir dos que a fixeron, que sa
bían no que pensaban. Estou 
vendo que máis alá do que di a 
Constitución é o Tribunal Cons
titucional o que decide e modifi-

ca a Constitución. lso non pode 
ser. E só hai que ver o que está 
pasando coas vacantes do tri
bunal. Levan meses sen poder 
cobrilas, só porque dous parti
dos políticos, PP e PSOE, non 
se poñen de acordo. E eles son 
os que van decidir quen está 
nese Tribunal? Non teño por
que sospeitar da honestidade 
dun maxistrado do Constitucio
nal ou da Sá Segunda do Su
premo, pero terán mentalidade 
e agradecimento favorábel a 
quen os poñen, que son sem
pre eles. Nós , nacionalistas 
bascos e cataláns, somos 
maioria nos nasos respeitivos 
ámbitos -o Bloque ainda non, 
pero seráo- e ternos que ple
garnos a eses partidos que 
aquí son minoria? En Euskadi 
PP e PSOE teñen un só diputa
do máis que o PNV e probabel
m ente menos votos entre os 
dous. lsto non irnos aceitalo. 
Fíxose no seu dia pero non 
irnos convivir moito tempo nesa 
situación. 

E abrir ese debate, unha vez 
establecida a trég ua de ET A, 
está no horizonte imediato? 

Sempre que hai que reformar 
algo é porque mudaron as si
tuacións . Por moito que digan 
que a nación é unha, se lle dan 
a espalda á realldade ao final o 
asunto creba. Farán o de sem
pre, impedir, bloquear, e cando 
o tema rebente, darán unha so
lución . 

Peces-Barba, ponente tamén 
da Constitución, sempre está 
talando en clave de medo. 
"Con isto non se pode xogar" 
é a sua frase recorrente. 

Non sei temor a que . Peces 
Barba é unha boa persoa, e 
non o digo con segundas, pero 
ten una mentalidade centralis
ta. El ven dos democristianos e 
non vou reproducir o que dicia 
cando se facia a Constitución. 
Temores militares? No ámbito 
europeu, non sei que pasaria 
se un exército intenta ir pela 
forza cando determinadas áre
as, catalana, basca e galega, 
tratan de buscar os seus cami
ños. Eu non lle teño medo. Alá 
eles, porque eses tempos xa 
pasaron. 

Coas eleicións á vista, todo o 
proceso político actual pode 
aclararse segundo sexa mei
ra nde o apoio ao voto na
cionalista ou estatal? 

Mayor Oreja facia unhas can
tas nas que, ainda importándo
lles se sube ou baixa o PNV ou 
o PP, o fundamental que os 
preocupa é que o renglón na
cionalista, de PNV, HB e EA, 
sexa menor en deputados, que. 
PSOE, PP e UA. O seu temor 
é que se ETA deixa as vías ar
madas, cun Parlamento no que 
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a maioria é nacionalista, non 
controlen o que aqui poda su
ceder. Hai unha frase de Mayor 
Oreja brutal: "canto menos 
ETA máis nacionalismo", que o 
di todo sobre o que nun mo
mento lles pode interesar. No 
fondo teñen medo de que unha 
maioria de povoación que opte 
polo nacionalismo non pode 
ser controlada por visis demo
cráticas. · 

A ofensiva ideolóxica contra o 
nacionalismo recrudeceuse 
nestes últimos anos. 

Precisamente porque vian 
aproximarse o cámbio de ET A 
e daquela xa non controlarian 
a situación. Eles farán o posí
bel para dtvidirnos e criarnos 
problemas. Hai un artigo famo
so de Ansón no que ve que is
to chega e propón medidas. Di
cia que o PSOE se equivocou 
e que o Estado ten que tomar 
a iniciativa e gastar miles de 
millóns para estabelecer unha 
campaña de moitas maneiras e 
ao longo de moito tempo para 
que iso non suceda. Propón 
unha espécie de estado de 
emerxéncia nacional. lso é o 
que pensa a direita nacionalis
ta española. 

O acordo de Uzarra 

Que valor ten o acordo de Li
zarra para dar saida á situa
ción de Euskadi? 

A nós atacousenos moito por 
ter conversado con HB. Pero 
eles teñen as suas oficinas no 
parlamento, son a terceira for
za parlamentária. Non vas a 
nengun zulo oculto a falarlles, 
son unha forza legal e velos to
dos os dias . Como non aca
baban de entrar na via política, 
nós negábamonos a ter polé
micas públicas con HB, porque 
se non ian ao Parlamento, on
de hai que polemizar en sério 
non habia lugar. Agora empe
zan a ir e comezan a facer po
lítica. Os pasos que nós dimos 
son recíprocos dos pasos que 
eles diron na liñá da normaliza
ción. A medida que fagan polí
tica democrática podaremos 
concertar con eles o que sexa. 
E isto é o que están facendo , 
están cambiando definitiva
mente, porque non o farian sen 
o coñecemento de ET A. Coido 
que están deixando determina
dos camiños e van a cada máis 
ao que chamamos a política, 
como todos. Son eles os que 
entran na via democrática, non 
ao revés como nos queren fa
cer ver. 

O proceso é mol debedor da 
solución irlandesa? 

En 1997 acordáramos pensar 
en que facer para desenvolver 
o ponto 10 do pacto de Ajuria 
Enea, que fala dunha saida dia
logada á violéncia. Despois veu 
a morte de Miguel Angel Blan
co, e a cousa quedou parada. 
Ardanza antes de marchar dei
xa un diagnóstico e .unha posí
bel saída, que non pode ser 
únicamente policial. Guíndanlle 
da mesa o proxecto e din que 
non se tale até despois das 
eleicións. 

Por outra banda ao mundo de 
H B impresíonaos o ·que pasa en 
Irlanda. Porque o IRA e aquela 
situación foi para eles un mode- · 
lo e ven que entran nun .proceso 
político e mesmo nun governo. 
Como son eles os que diron pa
sos Ca[a r.IÓSJ n,cpn :n.GS , irnos fa-. 

cer os tolos. Comprobado que 
os pasos son firmes e sinceiros 
nós creemos que se vai avanzar 
cara á pacificación. Mayor Oreja 
cree que non. O tempo talará. 

A nova situación colle a PP e 
PSOE co paso cambiado, cun
has relacións especialmente 
túrbidas. 

É un problema basicamente 
eleitoral. O PSOE ere que se 
non vai por e~a via de dureza 
que promove o PP poden per
der votos, que é o único que lles • 
falta1 despois de todo o que 
arrastran. Pero aqui en Euskadi 
a xente non pensa igual que do 
Ebro para embaixo, e eles teñen 
esa dicotomia. 

ETA deulle un espaldarazo á 
nova via política de HB. Trégua 
indefinida é unha palabra 
maior, porque é moi difícil vol
ver ao de antes . Lémbrome 
que o famoso Txomin !turbe 
me decía, cando lle falaba eu 
de que fixeran unha trégua de 
seis meses , "Seis meses? E 
quen 9s fai despois volver arre
ar! ". E fácil dicer que é unha 
trampa pero vai pasar o tempo 
e algo van ter que facer. Máis 
ainda os socialistas con intere
ses moi singulares, porque a 
solución do problema de ETA 
soluc iónalles tamén graves 
problemas a eles. 

Vostedes teñen acordos co· 
PP, tivéronos co PSOE para 
governar no País Basco, e 
manteñen contactos con for
zas nacionalistas. Pode non 
ser fácil entender esa multila-

. teralidade. 

Co PSOE no Governo Basco 
todos os nosos acordes son 
sobre un programa e un repar
to de responsabilidades. O que 
fagas neutro ámbito foi unha 
distinción que o próprio PSOE 
aceitou. Nós non tivemos gran
des problemas con esa forma 
de actuar pero coido que isto 
chega ao seu fin. Tamén os ca
taláns perceben que esa forma 
de facer política, especialmen
te co centro, acábase e hai que 
ir pensando neutro xeito de ac
tuar. 

Euskalherria ten o problema 
de ser unha nación dividida 
en dous Estados e da banda 
Ibérica tamén en duas comu
nidades autónomas (Paí~ Vas
co e Navarra). 

Fráncia sempre foi máis xacobi
na que España, e segue sén
doo. A parte basca do Estado 
francés é moi pequena e como 
a fixeron turística e lles negaron 
posibilidades de desenvolve
mento hoxe a sua povoación é 
moi francesa. Fráncia considera 
o tema de ETA como español, 
pero o novo marco que se poda 
dar aqui vai influir tamén ?tli. 

En todo esta fase prévia ao 
proceso de paz houbo cone
xións internacionais? 

Non. Houbo quen se se intere
sou por buscar solucións. Re
centemente o ex·-presidente e 
ex-ministro de interior italiano 
Francesco Cossiga ofereceuse 
a vi r .porque el , como todos os 
pol íticos de fóra, teñen o con
vencemento que o final virá so
bre unha mesa. A Cossiga to
coulle o secuestro. de Aldo Moro 
-polo que dimitiu- e este verán 
ia vir a Euskadi para fe3:1ar con
nosco. Presionárono moito des
de M?d.rjd eJi;QJ.tDCim!', ~ _, . . , ;1, 

BSTASEMANA 
ANOSATERRA 

10 BNG estou 
convencido que a 
médio prazo 
pódese converter 
na primeira forza 
galega" 

1 
Que o Exército · 
defina nu n xogo 
democrático o que 
é ou o que non é 
válido carece de 
pés nen cabeza" 

1 0 temor de PP e 
PSOE é que se 
ETA deixa as vias 
armada$, 
cun Parlamento 
no que a maioria é 
nacionalista, 
non controlen 
o que poda 
suceder" 

1 
Comprobado 
que os pasos son 
firmes e sinceiros 
nós creemos que 
.se vai avanzar 
cara á pacificación. 
Mayor Oreja cree 
que non. 
O tempo falará" 

1 
Hai unha frase 
de Mayor Oreja 
brutal: 'lcanto 
menos· ETA máis 
nacionalismo"; 
que o di todo 
sobre o 
que nun 
momento 
lles pode . -
interesar~' 
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'Que o BNG empece a relacionarse 
connosc~ é bon para eles e pára nós' 

A Declaración de Barcelona 
nace poucos meses despois 
de o BNG amosar nas elei
ci6ns de Outubro un ascenso 
enorme. Non podia darse ese 
acordo até que cimentase !lSe 
novo escená'rio? 

Podiamos tela feito a duas ban
das, pero puidemos facela a 
tres. Por iso falamos de Galeuz
ka, porque hai setenta anos, 
ainda que non estaba presente 
a idea de Europa, si coincidia
m os na defensa dos derei.tos 
das nosas r:espeitivas nacións. 
Antes de que o BNG tomase 
forza todo o que habia en Gali
za era moi cambiante e moi frá
xil e minoritário. Hoxe é. a se
gunda forza no Parlamento, coi- · 
do que cun grande eco na so
ciedade galega e se non ten 
problemas de escisións, como 
nos pasou a nós con EA, coido 
que a conciéncia galega vaina ir 
aglutinando .o Bloque, tal e co
mo veñen as cousas. Ademais 
ali houbo unha figura como Fra
ga que, polo que sexa, foi indis
cutida eleitoralmente pero iso 
toca ao seu fin. Que o BNG em
pece a relacionarse connosco é 
bo para o BNG e tamén para 
nós. 

Cre vostede que se podia fa
cer un cámbio xurídico en 
profundidade sen que o na
cionalismo galego tivese a 
forza actual? 

Se o Bloque non medrara como 
o fixo teriamos menos forza pe
ro seguiriamos igual. O BNG es
tou convencido que a médio 
prazo pódese converter en pri-

meira forza galega. Nós co 
BNG, igual que con CiU, irnos 
deliberar .sobre as cousas co
muns que nos ·afectan, ainda 
sen buscar unha· contínua ac
ción comun, porque iso ·virá coa 
práctica. Cataluña ten os seus 
problemas, Galiza os seus e 
non irnos forzar as cousas. Xa é 
moito o intento de debate e dis
cusión prévia. Xa chegará a ac
ción conxunta. 

As relacións históricas do na-' 
cionalismo galega co PNV ve
ñe n de lonxe. Castelao e 
Aguirre, presidentes do Con
.sello de Galiza e do Governo 

. Basco no exílio, mantiveron 
unha intensa relación política. 

Poden ser pouco coñecidas pe
ro hai bastante documentación 
a ese respeito. Eu tiña unha boa 
relación co pai c;te· Beiras, unha · 
persoa encantadora, un galega 
de corpo inteiro, que m.e dedi
cou unha vez un libro de Caste
lao que anos despois tamén me 

· asinou o seu filio Xosé Manuel. 
Por iso digo que o BNG non ven 
da nada; tivo os seus plantexa
mento·s rádiQais, que eran nor-

. mais en determinadas épocas, 
pero hoxe véxoos moi realistas. _ 
Non se pode conducir acomo
dando a carretera ao volante se
nón ao revés, porque unha liña 
utópica pensa que a estrada é 
sempre recta e iso nunca é asi ~ 

O feito de que sexari tres for
zas de pertis ideolóxicos dis
tintos é posto por vostedes 
como un activo de Galeuzca, 
pero os detractores conside
ran que é un totum revolutum 
sen futuro. · -

A nós non nos preocupaba 
o que jose o BNG porque 

isa ·é de cada un. O que 
nós formulamos é de 

xustiza e é moito pior 
estar coo xente 
máis moderada, se 
se quer máis rea
lista, pero que non 
ten formulacións 
de xustiza senón 
de egoismo. Nun
ca me preocupou 
esa cuestión.• 
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O comunicado de ETA non 
emprazaba ao Governo direc
tamente, que .horizonte de so-

-luci'ón e de negociación se 
apresenta? . 

O Acordo de Lizarra, que non é 
só de forzas· nacionalista, é para 
criar unhas bases que recoñeza 
que o suxeito de soberania é o 
povo basco, gue el debe decidir o 
seu futuro. E un princípio xeral 
pero resulta básico. Onde vaia 
desembocar isto dependerá moito 
da postura do.governo español. O 
ideal seria que ese acordo fose 
suscrito por PSOE e PP. As prác
ticas políticas van depender da 
resposta desde Madrid, porque 
non se determina que tipo de mu
danzas hai que facer. lso é o que 
está por talar, é onde as diferen
tes forzas políticas e s·ociais van 
ter que seguir mostrando postu
ras en función do que se diga 
desde os poderes do Estado. Pe
ro en Lizarra non se propón nen
gunha saida xurídico-política de
terminada. O valor do comunica
do de ETA é que as condicións 
para un alto o fogo definitivo só 
determinan que sexa o povo bas
co o que qecida. As fórmulas iran
se vendo co tempo, porque está o 
problema da territorialídade e o 
recoñecemento do direito de au- · 
todeterminación, que tamén se 
pode facer de moitas maneiras. 
Antes non se pode aducir agora 
ruído de sables. O límite constitu
cional e do Estatuto provén dunha 
situación na que se dixo ou se co
lla isto ou nada, pero hoxe os im
pedimentos son de tir;>o político. _ 

A solución en Irlanda tamén 
catal_izou a política basca? 

Moito porque modifica a situa
ción internacional, que é máis 
favorábel a unha solución nego~ 
ciada. A estratéxia é acabar cos 
conflitos armados dentro da 
Unión Europea e hai un interese 
das grandes poténcias por apa
recer como mediadoras. Os go
vernos da UE querian rematar 
con esa inestabilidade o que é 
contraditório_coa posición dogo
verno do PP que se sinte cómo
do perpetuándoo, porque lle da
ba rendabilidade eleitoral no es
tado. Non é casualidade que a 
Casa Blanca reacionase con 
máis rapidez e máis positiva
mente que o Governo español á 
trégua de ETA. A Guerra do 
Norte éralles rendábel, porque 
habia sectores que mesmo 
saian beneficiados economica
mente deste conflito e interesá
balles continuar. 

O feito de que o PP teña acor
dos con CiU e PNV, impídelles 
usar o discurso unitarista en 
toda a sua crudeza? 

Xogan con esa ambivaléncia, 
pero nunca houbo unha ofensi
va tan _agresiva co catalán ou co 
euskera, quizais menos co gale
ga. A situación de violéncia per
mitialles xustificar moitas cau
sas; pero ao mesmo tempo nos 

- acordes co PNV presionaban de 
maneira que este tivese que ir 
abandoando presupostos na
cionalistas. O Acordo de Ajuria 
Enea e o Foro de Ermua eran 
intentos de silenciar ao PNV e 
EA. Acogotalos co dilema de 
que talar de soberania é darlle 
asas ao terrorismo, darlles ba
ses. Ese doble xogo que fai o 
PP, acordando cousas co PNV 
e atacando a nacionalismo~ é o 
escenário que non tiña saida. 

A trégua indefinida de ETA 
abre paso á política sen inter
feréncias, por que non se deu 
antes ese escenário? · · 
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lñaki Ruiz de Pinedo 
'ETA só pon como condiéión que sexa o povo basco quen decida' 

* XAN CARBALLA 

A nova candidatura abertzale .leva o nome de "Nós, Cidadáns Vascos" (Euskal Herritarrok), e recuperou para as suas lis
tas a militantes durante anos afastados da priméira liña política. Entre o·s máis significados, xunto a Txomin Ziluaga, está 
lñakJ Ruíz de Pinedo, un sociólogo de Gasteiz, que analisa a nova situación aberta após a trégua de ET A, "o valor do có
municado de ET A é que as condicións para un alto-o fogo definitivo só determinan que sexa o povo basco o que decida". 

O criar esa situación viu funda
mentalmente por parte de ETA, 
no sentido de ver que por parte 
do PP como do PSOE se esta
ba entrando nunha fase de in
tentar liquidar non só o move
mento abertzale de esquerdas 
senón de neutralizar o nacióna
lismo en- xeral, e que para iso se 
valerian dunha situación de cris
pación interna da sociedade, 
que era mo-i perigosa. A anterior 
Mesa de HB xa se decatou disto 
que era moi sentido socialmente 
e é o que os leva ao cárcere. 
Outro mérito esencial en todo is
to é o da relación entre.os sindi
catos ELA-STV e LAB. No caso 
de ELA a sua directiva sófreu un 
acoso feroz, mesmo a nível in
ternacional.. Finalmente hai que 
sinalar a cegueira de PP e 

PSOE, de pensar que a esquer
da abertzale, estaba débil, ao 

. analisar os comunicados de 
ETA ou as novas posturas da 
Mesa de HB como signo de de
bilidade. 

Enfrontar ao nacionalismo 

A morte de Miguel Angel 
Blanco marca un punto e 
aparte que parece definitivo, 
coas meirandes manifesta
cións contra ETA tamén en 
Euskadi. 

O PP adoptou un papel de ne
gar calquer atisbo de poder che-· 
gar a unha solución política. 
ETA endurécese pero tamén o 
Governo. Xa non son os pode
res fácticos de outrora os que 

negan unha saída democrática, 
é o PP que se arroga ese papel. 
lso dá lugar a un endurecemen
to, con accións de ETA que 
mesmo aqui en Euskadi son di
fíceis de entender, e nace o Es
pírito de Ermua, que basica
mente é un espírito antiriaciona
lista. PP e PSOE adoptan a liña 
de dicer que o causante da vio-
1 éncia é o nacionalismo e hai 
que combatir eses feitos dife
renciais para combater as bases 
ideolóxicas de ET A. 

Paradoxicamente iso coincide 
co feroz desencontro entre PP 
e PSOE no asunto da guerra 
_suxa, dos GAt. 

O PP responde a unha recom
posición da estratéxia neofran-

1
Existia 
a intuición 
fundada de que o 
Ministério de 
Interior pretendia 
ilegalizar .HB para 
que non chegase 
ás eleicións" 

1
0PPcriou 
un novo 
estilo: non é 
preciso facer 
terrorismo tipo GAL 
para combater o 
"separatismo 
basco". Podemos 
facer unha ofensiva 
político-xudicial cos 
mesmos 
resultados" 

1 A Guerra 
do Nofte éralles 
rendábel, porque 
había sectores que 
mesmo saian 
beneficiados 
economicamente ' 
deste conflito e 
interesáballes 
continuar" 

1 O mundo abertzale 
. saudou a 
Declaración de 
Barcelona porque 
abre un camiño 
asegurando que 
aqui se pode facer 
política" 
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quista, e dase o contrasentido 
de que utilizan o GAL para to
mar o relevo do PSOE. Pero iso 
non se pode facer sen efectos 
secundários, porque demostrou 
a existéncia do terrorismo de 
Estado. O PP criou un novo es
tilo: non é preciso facer terroris
mo tipo GAL para combater o 
"separatismo basco", senón que 
podemos facer unha ofensiva 
político-xudicial cos mesmos re
sultados. Ademais con iso con
seguen unha imaxe de dureza 
da que pensan beneficiarse 
eleitoralmente. Esa dureza che
ga mesmo ao intento de ilegali
zar AEK (a coordenadora de al
fabetización), e a secuéncia co
ñecida de actos represivos. To
do coa xustificación inventada 
de que todo era un conglomera
do de ET A. lsto pode ser máis 
difícil de ver que un asesinato 
como o dos GAL, pero é tan ex
tenso e tan burdo que eles pen
san que a resposta abertzale 
vai ir contra os sócios do PP na 
governación, o PNV. Pero HB 
demostrou unha grande madu
reza porque se decatou de que 
a levaban por un camiño inade
cuado. Danse mobilizacións na 
rua pero evitando ir contra o 
PNV, que tamén demostra que 
se decata desa intención de en-

frontar nacionalistas entre si. 

As éleicións vaA ser o termó
metro desta situación? -. 

Pero un termómetro viciado. A 
ofensiva contra os médios de 
comunicación abertzales (pe
ches de Egin e Euskal lrra,tia, ou 
a rían concesión· de· emisoras en 
Nafarroa ás radios euskaldunas) 
é un intento de amordazarnos 
que deslexitima en parte o pro
ceso eleitoral. 

Por que nace agora Euskal 
Herritarrok? 

Existía a intuición fundada de 
que o Ministério de Interior pre
tendía i1egalizar HB para que 
non chegase ás eleicións. Tanto 
ese intento como o peche de 
Egin consideramos que é un 
elemento provocativo. O gover
no español sabia que desde a 
Alternativa Democrática de 
ET A, que pola sua difusión che
gouse ao encarceramento da 
Mesa Nacional de HB, habia un
ha nova dinámica de acordes no 
mundo abertzale e nacionalista. 
O Governo español tenta en
crespar a situación para, meti
dos nunha dinámica represiva
antirrepresiva, cegar outras sai-

'Mellorar as relacións de HB e PNV 

.. 

das. Estaban moi cómodos ne
se esquema. Coidaban que a 
resposta. a--eses acontecemen
tos podia paralizar a nova via. 
Daquelá. EH é máiS" un r:eamu
pamento de novas sectores, 
non só de vellos militantes, se
nón de moitos grupos e colecti
vos soc;iais. 

Por que se afastara vostede e 
outros compañeiros seus da 
primeira liña da política? 

No seu momento dentro de KAS 
houbo un problema de división 
importante, que cos anos ·mes
mo costa saber cal era o ·contido . 
de fondo. HASI, o partido xa di
solto no que eu estaba daquela, 
era un colectivo moi organizado 
que criaba dinámicas diferentes 
a HB e entendeuse que a direc
ción era dirixista. Un colectivo 
de militantes fumos apartados 
en 1988, pero fíxose sen que os 
expulsados tomásemos unha li
ña de criar problemas. Agora, 
hai un ano aproximadamente, 
aquel colectivo que nunca che
garamos a organizarnos, máis 
alá das relacións personais en
tre alguns de nós, pensamos 
que había que contribuir a un re
agrupamento en torno a Herri 
Batasuna.+ _ 

non son un cámbio radical, era unha demanda social' 

A trégua d~ ETA soaba case a 
defintiva. As 24 horas houbo 
un atentado contra unha sede 
de HB, temen que se entre 
nunha dinámica para romper 
esa trégua? 

Tememos que haxa provoca
cións sérias. O atentado en 
Getxo é un acto máis, porque 
ten habido outros antes da tré
g ua de ETA, pero a liña de HB 
é non enfatizar moito estas ac
cións. Nos próximos meses po
den pasar moitas cousas, por
que agora estamos nunha situa
ción que é incómoda para PP e 
PSOE. Cando Mayor Oreja di
cia que era unha trégua-trampa, 
contaba o que sentía íntima
mente, porque as cousas que
daban no seu sítio, e poñia a 
sua liña política en cuestión. O 
sentido de trampa para el é que 
a situación acorrálao política
mente, non porque pense que 
ETA non respeita o que di no 
comunicado, sabe que non é 
así. Porén a reacción que pro
d u c i u a trégua obrigouno a 
cambiar as declaracións. 

Van seguir utilizando a fiscalía 
e a presión xudicial e policial. 
Asínase o Acordo de Lizarra e 
prodúcense as sancións máis 
duras CO? presos nestes mo
mentos. E significativo que por 
presentar unha instáncia para 
que se limpen os cristais dos 
locutórios, coido que en Herre
ra de la Mancha, se decretan 
143 fins de semana de ailla
mento. Son provocacións de to
do tipo, por abaixo e por arriba, 
para deslexitimar a situación, e 
non hai que extrañarse que 
aparezan mesmo os famosos 
"incontrolados" que van esixir 
moita madurez de todos os de
mócratas. 

Vaille ser fácil a HB explicar 
ás suas bases esa nova estra
téxia de relacións co PNV, que 

estivo moi démonizado no 
mundo abertzale? 

Esa confrontación doia moito. A 
nova relación asúmese, ainda 
que vai haber confrontación po-
1 ítica co PNV en moitos aspec
tos, pero ese reusar a cabeza 
para saber onde está o proble
ma non vai ter moita resisténcia 
porque era desexado. Social
mente esa fractura interna á que 
estabamos camiñando era moi 
dura. Ás mesmas bases do PNV 
silenciar a situación represiva 
que se vivía facíaselles costa ri
ba; a "liña Atutxa" non era asu
mida na base. Por iso o cámbio 
non é tan radical porque social
mente era moi desexado. 

Na nova situación, podia che
garse a un governo nacionalis
ta apoiado desde fóra por EH? 

Quizais é adiantarse moito, por
que os acordos son para buscar 
unha mudanza das bases insti
tucionais, de marco político. A 
confrontación vi~a de gue o go
verno das tres províncias bas
congadas asumía o papel de de
legación do Estado e EH coido 
que non aceitaria participar nun 
governo con esas mesmas ba
ses xurídicas. Outra causa é se 
se entra nunha mudanza institu
cional e iso esixe a nasa pre
séncia en determinadas institu
cións para apoialo. 

A territorialidade é outro dos as
pectos centrais do Acordo de Li
zarra. En Navarra nunca houbo 
unha decisión directa sobre que 
articulación institucional se de
bia tomar con Euskadi Sur, sem
pre foi por médio dos partidos. 
Tampouco houbo referendo so
bre o amelloramento. Neste pe
riodo constituinte que .. agora se 
abre hai que procurar que cada 
território se defina sobre esa te
rritorialidade, porque no caso de 
Nafarroa, na reforma~ partidos 

como o PSOE modificaron a sua 
postura inicial produto das pre
sións extrapolíticas. 

No mitin dos familiares de 
presos en Bilbao pedianse 
xestos de distensión: liberta
da para os que cumprisen 3/4 
partes da pena, para os grave
mente enfermos e traslado a 
cárceres de Euskadi. Medidas 
todas que só implican cumpri
mento da lexislación. 

É onde o Governo o ten máis fá
cil porque só cumprindo a legali
dade se veria a sua vontade re
al. Non teria que facer nengun 
cámbio e pód~no facer sen cus
tes políticos. A dificuldade de 
asumir a actual situación é dura 
para todos os que teñen vítimas 
nas suas famílias. Pero os cus
tes son asumíbeis e poden ex
plicarse. No actual clima que se 
xenerou pódese facer moito, 
máis alá da dór individual, por
que ese pensamento de "tanto 
sofrer para isto!" pódeo ter cal
quera. Pero son moito maiores 
as expectativas abertas, a espe
ranza xerada. pala trégua ou po
lo Acordo de lizarra. 

Como se ven desde o mundo 
abertzale os acordos entre 
forzas nacic)nalistas ná Decla
ración de Barelona e Gasteiz? 

Teñen moito qú'e ver os proce
sos, ainda que non esteñan co
nectados, porque poñen de ma
nifesto o esgotamento do actual 
modelo estatutista que se basa 
en que as competéncias de
penden da vontade política e 
non da soberanía dos pavos. 
Aquí saudouse moi positiva
mente a Declaración de Barce
lona porque se ve unha con
fluéncia en determinados plan
. texamentos e porque abre un 
camiño asegurando que aqui 
se pode facer poi ítica. Sen nen
gun tipo de ambiguidade. • 
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Unha trégua 
sen a_penas condicionantes 
Máis alá dun longo preámbulo histó·rico, o comunicado no 
que ETA declara a trégua indefinida, inclue oito pontos de
clarativos, que son as suas únicas condicións para o futuro. 

11 l.- Que ainda sendo impres
cindíbel o traballo e o esforzo 
de todos os cidadáns na cria
ción de Euskal Herria, até ago
ra só a Esquerda Aber·tzale 
aten<:leu ese aspecto,_ cunha 
postura nídia e profunda. Até 
hoxe tivemos que andar un CC\
miño longo, duro e arrevesado, 
a cámbio de implicármonos ne
se labor, aturando represión e 
todo tipo de ataques. Pero, gra
zas ao traballo feito, arestora 
ternos unha oportunidade in
comparábel para, de hoxe en 
diante, comp~rtir a responsabili
dade e os estarzas para a cria
ción de conformidade nas cola
bo racións e novos lugares de 
encentro no camiño da inde
pendéncia de Euskal Herria. 
ET A, pala sua banda, quere dar 
a coñecer a sua total vontade 
para pular por ese camiño de 
conformidade, e comunicá· que 
agarda a realización dos esfor
zos e vontades similares: 

112.- Nese sentido, ETA fai un 
chamamentó i:>úblico a partidos 
políticos, s(ndicatos ; pontos de 

- unión culturais, organizacións 
socia1s e, en xeral,- a tod.os os 
cidadáns bascas,_ para que a 

· fase política que ternos diante 
sexa a da· soberanía · e se to
men os debidos pasos e con:_l
promisos. 

"3.- Entre todos os pasos o de 
maior importáncia hoxe en dia é 
poñer en camiño de superación 
as divisións institucionais e 
estatais, dando desde agora pa
sos efectivos para a criación 
dunha institución soberana e de 
única consisténcia que acolla a 
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, La
purdi, Zuberoa e Nafarroa. 

114.- Trala unión de distintas 
forzas políticas· e sociais que 
teñan a mesma finalidade, 
Euskadi ta Askatasuna toma o 
compromiso público de pro
mover, protexer -no proceso 
de criación desa suprema ins
titución estrutural-, e aplaudir 
toda acción que pretenda su
perar as actuais divisións ins
titucionais e estatais. Por tan
to, pedimos o mesmo esforzo, 
intento e compromiso, a quen 
até de agora se amosou hostil 
e reácio á hora de achegarse, 

ou simplesmente lonxe dese 
labor. 

11 5.- As forzas que apoian a 
criación e os direitos democráti
cos de Euskal Herría deben fa
cer ·dinámicas e conseguir con
vénios sobre as necesidades do 
fundamental e minoritário. 

116.- O proxecto popular de 
Euskal Herria bate de frente cos 
de España ou Franza. O conflito 
de tantos séculas amosounos 
claramente aes bascas que non 
existe lugar intermédio para no
soutros. Seguir adiante como 
basca ou desaparecer como pa
vo a9 servizo de España e Fran
za. E hora de apostar total e ni
diamente a favor da soberanía. 
É hora de crebar as relacións e 

· os convénios con aquelas for
zas políticas q~e teñan como fin 
facer ql!e Euskal Herria desapa
reza. Por tanto, é tempo de dei
?<ar para sempre calquera con
vénio que exista con partidos ou 
estruturas institucionais e de re
presión que procuren a destru
ción de Euskal Herria e a cria
ción de España e Franza. 

"7.-Tendo en canta a situación 
de Euskal Herria, as posibilida
des existentes e o desexo de di
rixirnos cara á soberanía, Eus
kadi ta Askatasuna anúncia, pa
la sua banda, a intención de co
mezar unha paralisación xeral e 
indefinida das suas accións ar
madas, reducindo os seus labo
res aos traballos comuns de 
abastecimento, mantemento es
trutural e ao direito unicamente · 
defensivo nos posíbeis enfronta
mentos. Esta trégua xeral come
zará o 18 de Setembro do 1998. 

118.- Senda o obxectivo de to
dos que se respeiten as deci
sións tomadas en liberdade, os 
direitos e a realidade de Euskal 
Herria, e senda fin e anceio de 
Euskadi ta Askatasuna que a 
sociedade basca acolla sobre si 
própria a responsabilidade de 
conseguir a independéncia, coa 
total esperanza de que a res
posta que recebamos sexa da 
mesma medida que o paso que 
demos, anunciamos que os 
acontecimentos e pasos que se 
dean de agora en diante marca
rán a continuidade da trégua". • 

Familiares de presos irlandeses participaron nun mitin de solidariedade cos presos 
bascos o pasado 20 de Setembro en Bilbao. Na sua intervención, Frances McHugh e 
Patricia Moore explicaron o proceso seguido en Irlanda e saudaron as novas posibili· 
dades abertas despais da trégua de ETA. XAN CARBALLA 
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Presentan as su as relacións como exemplo de sí ntese entre forzas heteroxéneas 

BNG, PNV e CiU consolidan o seu acordo a longo prazo 
Un acordo que sintetiza a res
posta as críticas recibidas pola 
Declaración de Barcelona e un 
novo documento de traballo, é 
o resultado das deliberacións 
dos partidos nacionalistas 
maioritários, reunidos no parla-

mento de Gasteiz os dias 16 e 
17 de Setembro. A coincidén
cia coa trégua de ETA, recibida 
con ledícia e felicitacións ao 
PNV, non opaco u a trascen
déncia dunhas relacións que 
as tres forzas insisten en con-

siderar de longo percorrido. 

Arzallus anunciou "van mudar 
moitas causas no camiño euro
peu. Non ternos presa nen irnos 
contra ninguén, e demostramos 
que pesar das nasas diferéncias 

somos capaces de poñernos de 
acorde", e adiantándose ao que 
habian ser as reacións -avisa
do xa polo que sucedeu despois 
de Barcelona-, asegurou con
tundente "podemos molestar pe
ro non nos preocupa o que nos 

digan. Nós sempre gardaremos 
as normas do xogo democráti
co e se os demais o tan teremos 
un futuro de soberania". 

Na presentación de Gasteiz, in~ 
terviu o secretário xeral de Unió 

ACORDO DE GASTEIZ 
EST ABELECER UNHA COORDENACIÓN POLÍTICA PERMA
NENTE NO CONGRESO DOS DEPUTADOS E NO SENADO, 
através da constitución dun órgano de coordenación inte, 
grado por unha representación de cada unha das nosas for, 
macións políticas, a fin de expoñermos as diversas posicións 
políticas dos partidos, tratando de acadar unha posición co, 
mun en propostas, en emendas e na negociación cos diver, 
sos grupos parlamentares, naquelas matérias que constituen, 
ao naso entender aspectos importantes para o desenvolví, 
mento do carácter plurinacional do Estado. Asimesmo, eco 
obxecto de concretarmos esta coordenación en aspectos es, 
pecíficos, constitúense tres grupos de traballo sobre as maté, 
rías que de seguido se descreben: aspectos constitucionais 
-Tribunal Constitucional-, posición nacionalista nos dife, 
rentes organismos do Estado cuxa composición emana do 
Parlamento, e Política de Defensa e Exterior. 

Unha PROPOSTA CONXUNT A SOBRE OS MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN DAS NOSAS RESPEITIVAS NACIÓNS NO 
PROCESO DECISÓRIO DA UNIÓN EUROPEA QUE INCOR
PORE o MODELO PLURINACIONAL á traslación da capaci, 

dade de decisión do Estado nas diferentes institucións eu, 
ropeas. Dita proposta será incorporada como proposta pro, 
gramática comun aos diferentes programas eleitorais das 
distintas opcións nacionalistas ou nas que figure algun par, 
tido nacionalista para as vindeiras eleicións europeas, asi 
como aos programas eleitorais que CiU, PNV e BNG apre, 
senten ás eleicións ás Cortes Xerais. 

EST ABELECER MECANISMOS DE COORDENACIÓN PARLA
MENTAR NO PARLAMENTO EUROPEU entre deputados re, 
presentantes de nacións sen Estado, que analisarán propos, 
tas lexislativas, fixarán posicións comuns e levarán a cabo 
iniciativas parlamentares conxuntas. 

CONSTITUIR UN GRUPO DE TRABALLO NO ÁMBITO 
DA LÍNGUA E DA CULTURA composto por representan, 
tes de cada unha das nosas formacións políticas, co ob, 
xecto de elaborarmos un plano de traballo conxunto no 
campo da política cultural e da política deportiva, cun 
guión definido, dirixido ·a obtermos o recoñecimento 
efectivo da realidade plurilingüística e pluricultural do 

Estado e a traballarmos naqueles aspectos das nosas si, 
tuacións lingüísticast culturais e deportivas respeitivas 
susceptíbeis dunha análise e desenvolvimento comun. 

CONSTITUIR UN GRUPO DE TRABALLO composto por 
representantes de cada unha das nosas formacións polí~ 
ticas, CO OBXECTO DE ELABORARMOS UN PROGRAMA 
COMUN E UN PLANO DE TRABALLO SOBRE FISCALIZA
CIÓN E FINANCIAMENTO PÚBLICO, na medida en que 
as nosas formacións políticas entenden que un proceso 
de auténtica redistribución do poder político como é o 
autogoverno comprende necesariamente o apartado da 
política fiscal (ingresos) e de financiamento. 

Estabelecer un mecanismo de COORDENACIÓN PERMA
NENTE ENTRE AS FUNDACIÓNS E ASOCIACIÓNS CUL TU, 
RAIS COMPROMETIDAS NA DEFENSA DA IDENTIDADE 
NACIONAL dos nosos países, impulsando vias de encontro 
e relación entre as mesmas.• 

Gasteiz, 16-9-98 

---
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Democrática, lgnasi Ferrares, 
despexando dúbidas sobre o 
compromiso da sua formación, 
"loitamos por unha obviedade: 
que se recoñeza a realidade 
plurinacional, plurilingüística e 
pluricultural do Estado. Non 
máis pero tampouco menos. 
Queremos que as nasas na
cións sexan coñecidas e reco
ñecidas e que as instituións se 
adecuen á realidade. 

Cultura política e transición 
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O secretário de Convergéncia 
Democrática, Pere Esteve, insis
tiu nun concepto acuñado por el 
mesmo en Barcelona, "queremos 
que se instaure unha nova cultu
ra política de diálogo, e estas reu
nións teñen máis valor por iso 
que polo seu contido, ainda que 
tamén se fai un importante traba
llo de posta en comun. Esiximos 
que se nos recoñeza a soberania 
que nos corresponde e que isto 
sexa politicamente forte e eficaz". 
Foi nesa liña de conseguir eficá
cia na que se manifestou o inte
rese das forzas asinantes de 
Gasteiz para facer pontos progra
máticos comuns para as europe
as, coordenar políticas no parla
mento en Madrid e levar acións 
conxuntas con outras nacións 
sen estado. En gasteiz quedou 
defintivamente despexada a dúbi
da, que xa en Barcelona se es
vaira, de que se puidese dar un
ha plataforma eleitoral comun. 

De esquerda a direita, Josep Camps, X.M. Beiras e o lendakari Ardantza. 

Pala sua parte Xosé Manuel Bei
ras lembrou a esperanza republi
cana, "acabada a 11 Guerra Mun
dial, Aguirre (lehendakari basca 
exiliado) e o presidente galega 
Castelao escribianse e talaban 
de restaurar a democrácia no 
Estado español sobre a base da 
Constitución de 1931, pero ase
gurando que aquel non seria o 
teito ás aspiracións de galegas e 

bascas. Pasaron 50 anos e co
mo dicia Castelao «as vallas in
xustizas seguen en pé». O Esta
do segue negándose a abrir as 
prtas para que entre osíxeno e 
ternos que ser tres forzas xenui
nas as que digamos: a segunda 
transición está xa en marcha". 

Abrir a oferta 

As tres forzas analisaron a re
ación provocada desde Xullo , 
"a reacción do españolismo, 
especialmente de PP e PSOE, 
acompañada desde alguns 
ámbitos xornalísticos , foi de 
rexeitamento total da reflexión 
con acusacións de frentismo e 
radica!idade. Reacción carente 
de sentido na medida en que a 
Declaración de Barce/onasubli
ña a necesidade de que o en
frontamento sexa substituido 
pala colaboración e o frentis
mo por un acorde para a con
cepción dun marco estatal ba
seado no recoñecemento da 
plurinacionalidade e o respeito 
mútuo". 

POLÍTICA 
EN DEMOCRÁCIA 

lÑAKl ANASAGASTI 

0 PORTAVOZ PNV CoNGRESO PUBLICABA NO DIARIO DELA UN TRABALLO 

QUE ITUABA O EN NTRO NA 1 NALIST A NA MESMA VEREDA DE CAMBIO QUE O 

PROV 00 POLA TRÉGUA DE ET A. 0 QUE SEGUE ~UN RESUMO DESTA TRI BUNA 

Para aquel que falan d frenti mo nacionali ta hai que lles lem, 
brar a única imaxe frentista que e deu despois do anúncio de 
ET A e que non é outra máis que a reunión de Mayo Oreja no seu 
de pacho c n Almunia, Borrell e Belloch, sen Nicolás Redondo, 
p r certo. Ese si é un frentismo españolista que fala bastante mal 
da sen ibilidade destes partidos polo asunto e a importáncia dos 
xe to . Que non se queixen posteriormente de que os nacionalis, 
tas nos reunamos e fagamos as nosa causas cando eles, cunha lin, 
guaxe trasnoitada, actuan de maneira tan prepotente. 

Xa ternos pois un antes e un despois. Agora comeza de verdade a 
batalla política, a máis dura e a máis difícil. A que máis nérvios 
de aceiro e máis cultura democrática require, a que precisa o 
abandono de posturas apriorísticas e a que necesita máis agarimo 
e máis capacidade dialéctica e visión de conxunto. HB tense que 
democratizar, o PP tirar o freo de man, o PSOE volverá política 
de Benegas coa democrácia por diante. 

Coincidiu todo isto coa reunión de CiU, PNV e BNG en Bilbao e 
Gasteiz, para seguir aprofundando en todo o referente a unha C0' 

ordenación de esforzos. Tanto Esteve como Beiras estaban encan, 
tados de ter estado presentes nun dia histórico. Pujol estivo infor, 
mado en todo momento e medra a posibilidade de facer cousas en 
conxunto ao terse establecido un fluxo persoal de comunicación 
moi intenso e cercano entre os tres partidos. Nesta orde de cousas 
é bon dicer que grácias a un traballo diário durante seis meses de 
Ricardo Ansotegui, poto PNV, Josep Camps, por Ciu e Paco Gar, 
cia, polo BNG, estase criando unha moi importante plataforma 
que guindou unha pedra no rio remansado da política española. 

En Euzkadi abriuse a porta á esperanza. A xente está animada. 
Un airiño fresco renova a atmósfera da sala. Caladas as armas, 
ven agora a política. Ogallá o fagamos ben.• 

Sobre os pronunciamentos pú
blicos doutras formacións na
cionalistas, tanto desde Catalu
ña, Euskadi e Galicia, como 
doutros territórios do Estado 
aseguraron estar abertos: "so 
lévanos á necesidade de com
partirmos e coordenarmos coas 
forzas que aceitan esa nova cul
tura e o seu impulso", un tema 
que podaría ser abordado en 
Santiago a fins do mes de Outu
bro, no que será o último encen
tro desta primeira xeira. + 

Arzallus: 
"Nós sempre 
gardaremos as 
normas do xogo 
democrático e se 
os demais o tan 
teremos un futuro 
de soberania". 

Pere Esteve: 
"Esixi mas que se 
nos recoñeza a 
soberania que nos 
corresponde e 
que isto sexa 
politicamente forte 
e eficaz" 

Beiras: 
"O Estado segue 
negándose a abrir 
as portas para que 
entre osíxeno e 
ternos que ser tres 
forzas xenuinas as 
que digamos: a 
segunda transición 
está xa en 
marcha" 
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Estado federal, 
unha saída? 

MANUEL MERA 

A decisión de Esquerda Unida de recoñecer o direito á autodetermi
nación é un paso positivo, que debera ser imitado polo PSOE e ou, 
tras forzas políticas estatais, xa que esta é unha das garantias mínimas 
do xogo democrático: que calquer comunidade poda decidir libre, 
mente o seu futuro. Complétase a alternativa extendendo este direito 
a todas as autonomías, e propondo un Estado federal como a saida as 
limitacións que impón o sistema estatutário actual ás nacionalidades 
históricas. Pero, hai nestas outras propostas aspectos que fan marinar 
eneal de que non é ouro todo o que reloce, e que o que se dá por ufr 
ha banda se quita dabondo pola outra. 

Ante todo, a suposta millora que aporta uri. sistema federal para as 
nacionalidades dependentes, que forman o Estado español, non é tal. 
Hoxe o sistema autonómico xa é un Estado cuasi federal. Ou sexa: a 
cesión de determinadas capacidades lexislativas e de xestión por par, 
te do Govemo Central, que se reserva aquelas fundamentais para 
manter a unidade do Estado. A diferéncia está en que ternos unha 
descentralización asimétrica, onde hai unhas autonomias que teñen 
mais capacidade lexislativa ou de xestión que outras. Esta asimetria 
permite, cando menos, que haxa unha diferéncia dar? entre as na, 
cionalidades e as rexións. Álgo "' , -
que non acontecería de aceitar ' A 

a proposta de EU, neste caso 'A _,. 
todas as autonomias serian , inicia ti va 
iguais, e afortalar.fase o carác, . /dé EU 
ter unitário e español do Esta, 
do, reproducindo a división é totalmente 
provincial pero con máis com, diº re-rente da 
peténcias . Cando o problema 11 

nacional non é só cuestión de 
capacidade lexislativa e de 
xestión, senón tamen, e fun, 
damentalmente, de ¡recoñece, 
mento da identidade! 

Esta iniciativa de EU é total, 
mente diferente da que se 
propón desde o PNV, CIU e 
BNG: o recoñecemento do 
carácter plurinacional do Es, 
tado. A proposta das forzas 
nacionalistas pretende que se 
aceite o carácter diferencial, 
nacional, de Cataluña, Eus, 
kadi e Galiza, asi como, neste 
intre, debater o traspaso de 
determinadas competéncias 
económicas e sociais desde o 

que se propón 
desde o PNV, CiU e 

BNG: 
o recoñecemento 

do carácter 
plurinacional 

do Estado" -

Governo Central aos governos autonómicos, e garantir a preséncia 
na Unión Europea en temas considerados vitais por cada un dos 
paises. Un estado federal pode ser unha boa proposta para que fun, 
cionen millar as rexións de España, pero esa non é unha altemati, 
va que solucione os problemas nacionais do Estado español, ainda 
máis, vainos agravar xa que é un paso atrás para as nacións <lepen, 
dentes. Por suposto , non nego o direito a que se autodeterminen as 
rexións de España, coido que ese é un principio democrático bási, 
co. Pero, na alternativa sobre o modelo de estado, EU recua en re, 
lación co programa que defendia o PCE durante o franquismo, on, 
de distinguia entre nacións e rexións. 

T rátase de que os direitos que se concedan non sexan unha trampa, 
e os avances sexan reais e non fictícios . Por exemplo, de pouco va, 
leria ter direito a un referendon de autodeterminación en Galiza, se 
se forza a re~lizalo axiña recoñecido o direito, cando o nacionalis, 
mo representa ainda un 25% do voto político, e a cáseque todos os 
meios de comunicación están en mans do españolismo. Pero nin, 
guén pode negar, dino enquisa tras enquisa, que a sociedade mani, 
féstase unha vez tras outra como "ante todo galega" e nunha maio, 
ria de casos "só galega". Esta é a realidade. Despois veñen as distor, 
sións, a manipulación, os medos, o autoódio, os temores sociais ... 
rematar con todo isto non é doado, leva tempo, e con esto parece 
querer xogar EU, cando aceita a autodeterminación e pula teimu, 
<lamente polo "café para todos". 

Pode ser un paso adiante o recoñecemento do direito á autodetermi, 
nación, sempre que se aceite o carácter plurinacional do Estado, e se 
avance deica un estado confederal, ou sexa onde a soberanía resida 
en cada unha das nacións que compoñen o Estado español. Esquerda 
Unida pode ser un aliado das forzas progresistas e de esquerda das 
chamadas nacionalidades históricas, pero para isa non chega con fa, 
cer propostas que teñen un envoltório fermoso, pero agachan o uni, 
tarismo centralista de sempre. A loita polos direitos nacionais é ho, 
xe, no mundo, un dos frentes máis sólidos contra a globalización e o 
neoliberalismo. Algo que todos os comunistas e marxistas aceitan. 
Pero esta non pode ser unha análise que só teña validez cando se olla 
cara o exterior das fronteiras do Estado español. A "castración e do, 
ma do Reino de Galiza" non está tan lonxe, e moito menos os seus 
efeitos. Xa é hora de que comprenda a esquerda española.+ 



10 GAL IZA 
O herdeiro, na sua visita, aprendeu a dicer 'língua própria', 'emprego fixo', 'empacadora non' 

A outra cara dos discursos oficiais na visita de Felipe de B rl 

Nun momento histórico que avanza impor
tantes cámbios cualitativos, tanto na estru
tura política como no artellamento territo
rial do estado, a monarqui.a española xoga 
as suas bazas para asegurarse unha conti
nuidade que só poderá xustificar se conse
gue o apoio social necesário. A viaxe ofi
cial á Galiza do Príncipe de Astúrias, Feli
pe de Borbón, insírese nun programa de vi
sitas ás diferentes nacionalidades, comuni
dades autónomas e rexións do estado, e 
apreséntase como un intento de acadar a 
imprescindíbel lexitimación que o herdeiro 
da coroa precisa para poder, de feito, con
verterse no próximo rei dunha España cada 
vez máis cuestionada como tal. 

Os cinco dias de estadia do príncipe no pa
ís, puxeron de manifesto que non viña a 
entrevistarse unicamente cos responsábeis 
políticos, senón que a fin última do seu pe
riplo pala xeografia galega era o de ache
garse a todos os sectores sociais,· econó
micos e culturais. O dia no que daba come
zo a viaxe oficial, o próprio herdeiro da co
roa daba leitura a un discurso no que sina
laba a sua intención de "ver, escoitar e sen
tir con vós a realidade que estades forxando 
nela". Durante ese periodo de tempo, man
tivo reunións con múltiples organizacións e 
a Casa Real tivo o tino de incluir a un con
cello nacionalista como o de Allariz, entre 
os lugares de paso abrigado. 

Co alarde de populismo que se puxo de ma
nifesto ao longo da semana, a insisténcia 

*A. ESTÉVEZ 

O caderno de notas de Felipe de Borbón marchou da Galiza 
cheo de apuntes. Sacouno en todas as reunións e apontou 
nel as obeservacións de sindicalistas, empresários e grupos 
da oposición cos que compartiu mesa. Foi unha visita 
exaustiva na que a outra cara da moeda dos discursos ofi
ciais veu dada polas palabras da oposición, as pancartas 
contra a empacadora de Pontevedra que lle amasaron unhas 
mulleres ou a presenza de antimilitaristas que asustaron á se
guridade real ao seu paso por Lugo. Sempre acompañado por 
Fraga, se quixo ver outra realidade tivo máis de unha ocasión. 

Un par de minutos era o acorda
do cos grupos da oposición nos 
concellos para que lesen os 
seus discursos ou manifestar as 
suas reivindicacións. O Príncipe 
sabia de anteman do que se lle 
ia falar e , asi, moitos comentá
rios do "ben informado está", so
braban. Non houbo imprevistos 
na suas visitas aos grandes 
concellos do país. O seu título 
de alteza impón demasiado; na 
reunión que mantivo cos direc
tores de medios informativos, ti
vo que animar el o turno de per
guntas cun pero vostedes non 
son xornalistas? 

Entre os alcaldes, das cidades, 
houbo moita pleitesia -non só a 
mancospia exaserada de Fran
cisco Vázquez- e moita linguaxe 
anacrónica. O alcalde de Ferrol, 
Xan Blanco Rouco, elaborou un 
discurso con moito "señor" e 
"dios mediante", mentres o de 
Vigo recitou unha pregaria na 
que cada párrafo remataba cun 
"señor, contad sempre con Vi
go", o de Ourense describia a 

cidade das Burgas como "no
ble", e o de Pontevedra enco
mendábase "á nosa nai, Virxe 
Peregrina". Manuel Pérez nen 
sequera se deu canta de que o 
tópico "os galegas xa non cho
ran nen emigran", xa tora utiliza
da por Manuel Fraga na recep
ción de Felipe de Barbón ao 
chegar a Galiza. 

O próprio presidente da Xunta 
tivo que botarlle un cabo cando 
o príncipe perguntou que era a 
área metropolitana e Pérez ar
mouse un zipizape. "A area me
tropolitana está contemplada na 
lei de administración local", pon
tualizou Fraga, quen se reme
xeu na cadeira cando Lois Pé
rez Castrillo , portavoz do BNG 
en Vigo, sinalou que Vigo era a 
cidade máis industrial do país 
pero non tiña nengun parque 
promovido pola ación pública. 
De calquer maneira, a informa
ción que traia o visitante non da
ba para entender tanto "plano 
estratéxico", "mancomunidade" 
e "area metropolitana". 

O cliché da droga 

O seu era o cliché , que levou 
por todas as cidades. A droga e 
a mocidade eran cuestións ine
vitábeis por aquilo do narcotrá
fico. A través da oposición en
terouse de que na Galiza o gra
ve problema da mocidade era a 
falla de estabilidade por non ter 
traballo . Paco Vázquez, como 
alcalde da Coruña, preferiu di
cer que os mozos da sua cida
de eran moi participativos e 
contoulle a Felipe as ONGs 
que hai na Coruña. 

Se noutros visitas o príncipe leu 
un párrafo en galega, o protoco
lo debeulle advertir que na Co
ruña non se esforzase moito e 
incluira só unha frase, iso si, 
sempre A Coruña. Amosouse 
moi interesado polo porto depor
tivo , o cal emocionou a Váz
quez, momento que tivo que ser 
freado por Henrique Tello que 
lles comentou que respeitaba as 
suas afeizóns particulares pero 
que o porto pesqueiro debia es
tar por riba. Pero quen aprovei
tou a visita para amosar o seu 
cabreo foi o grupo municipal do 
PP, primeiro coa auséncia de 
Lendoiro como portavoz -seria 
a primeira vez na lexislatura que 
actua como tal- e, segundo, por
que António Gómez, o seu nú
mero dous, atacou o plano de 
residuos da cidade e fixo unha 
defensa de Sogama, que non 
interesou moito a Felipe de Bar
bón. Da Coruña levou unha me-

LEXITIMAR A FELIPE 
PAULA CASTRO 

coa que se reiterou o interese amasado polo 
herdeiro por canto atopaba ao seu paso, ao 
ben informado que está sobre a realidade 
do país e ao seu empeño por manter con
tactos con sectores diversos, do ponto de 
vista ideofóxico e político quedou, para a 
cidadania galega, unha 

mo dos poderes fácticos do estado será 
preciso facer un importante esforzo de ca
ra a consolidar a figura de Felipe de B r
bón como substituto do seu pai. Os acon
tecimentos políticos do periodo de transi
ción serviron para lexitimar, nun estado 

que viña de sofrir co
mensaxe de fundo, que 
era ao fin a que se pre
tendia que callara con 
esta visita: que Felipe 
de Barbón, príncipe de 
Astúrias e herdeiro da 
coroa, será o rei de to
dos. 

'Hoxe, 
renta anos de ditadu
ra, a figura do sucesor 
de Franco, Juan Car
los 1, mália a tradición 
republicana -avalada 
polo povo- consolida
da no periodo anterior 
aQ golpe de estado do 

Os meios de comunica
ción foron e seguirán a 
ser, en todo caso, fun
damentais para cons
troir o imaxinário co
lectivo. Encarréganse 
de manter como in-

co cuestionamento 
da própria 

Constitución, 
Felipe de Barbón terá 

que reforzar a sua imaxe 
pública para gañarse 

-·'Í8 de Xullo de 1936. 

DEFENSOR DA DE· 
MOCRÁCIA. o actual 
monarca, educado por 
Franco desde a sua 
chegada ao estado es-

o respaldo social" 

cuestionábel o papel 
que desempeña a mo-
narquia, difundindo e 
afianzando a idea de 
que estamos <liante dun mozo "normal", 
que se caracteriza polo seu comportamento 
sinxelo, o afán de aprender, de estar en 
contacto co "seu povo" e que ademais é 
guapo. Atributos ben cativos que serán, ao 
fin, os que o xustifiquen no cárrego herdi
tário de Xefe de Estado. 

O certo é que tanto desde a Casa Real co-

pañol no ano 1948, 
con tan só 10 anos, 
contou co aval do di
tador, co apoio da oli
garquía capitalista es-

pañola, das grandes multinacionais, dos 
governos occidentais e co consenso das 
forzas políticas que pactaron o proceso de 
transición. Co posicionamento público de 
Juan Carlos perante a tentativa de golpe 
de estado, aquel. tristemente famoso 23F, 
convertéuse e converréronno na personifi
cación mesma da democrácia, no defensor 
poi: exceléncia dos direitos e liberdades. 

Un curriculum vitae d 
cipe e que ll rviu p ra que, 
e ilenciara tanto o 

quen foi o respon ábcl d 
to com rci. 

Logo do 23-F, a figura d 
com incu ti nábel e a rftica á re ·rnu
ración borbónica esmorcc n tra d gran
d e pacto de e tad que e pl m na 
Constitución d 78: unha monarquia par
lamentária na que e lle de igna a X fe 
do Estado o papel de r garante da uni 
dade de España. Pero se ben Juan Carlos 
resultou imprescindíbel para o poderc 
fácticos asegurar os seus interese , hoxe, 
co cuestionamento da própria Constitu
ción, Felipe de Barbón terá que reforzar a 
sua imaxe pública para gañarse o respaldo 
social. O debate aberto palas forzas na
cionalistas para acadar unha próxima re
forma da estrutura do estado pon, ao tem
po, en entredito o papel de garante da 
unidade de España que teria que desem
peñar o futuro rei. A oligarquía monopo
lista tampouco precisa, na era da globali
zación económica, asegurar os seus bene
fícios coa figura real. Non é descartábel, 
sen embargo, que as forzas políticas cen
tralistas utilicen outravolta á monarquía 
nun novo pacto de estado para frear o 
proceso de cámbio co que ser quer dar un 
salto cualitativo que modifique a actual 
situación. Na criación ciesa imaxe pública 
haberia que inserir a recente visita do 
príncipe.• 
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rbón 
dalla de ouro que lle deu a Con
desa de Fenosa e que ten a 
honra de compartir con Franco, 
co Papa e cos seus pais. 

A visita a Lugo estivo centrada 
na Universidade e na muralla, 
sabedor Felipe de Borbón de 
que a recuperación arqueolóxica 
de Lugo é actualmente un tema 
de rango institucional no que es
tán volcados o concello e a vici
ñanza. Durante tres cuartos de 
hora puido conversar cos repre
sentantes da corporación muni
cipal, co único desplante de IU, 
que se repetiría coa CIG no ca
so do encontro cos sindicatos. 
Xaquin García Diez, alcalde po
pular de Lugo, que non vai repe
tir na vindeira lexislatura, foi o 
único dos alcaldes conservado
res que incluiu no seu discurso 
aspectos como a necesidade de 
superar o aillamento de Lugo 
dentro do próprio país através 
do tren e que mencionou o cho
que entre a recuperación da ci
dade e a "austeridade" imposta 
pola política da UE. Branca Ro
dríguez Pazos, portavoz na
cionalista e única muller na reu
nión, comprimiu en tres minutos 
unha leción que incluia patrimó
nio, agro, dispersión da povoa
ción, língua, plano de comarcali
zación etc. Mais o príncipe, que 
ia visitar a Faculdade de Veteri
naria e ter un encontro con in
vestigadores, traía no seu ca
derno o cuestionário de pergun
tas científicas. 

As visitas a Ourense, Ferro! e 
Pontevedra ofereceron ao herdei
ro da Coroa tamén duas caras; a 
apresentada polos alcaldes e a 
que lle ofereceu a oposición e ou
tras organizacións sociais. "Estou 
certo que co pulo que vos carac
teriza saberedes percorrer este 
camiño como dignos herdeiros 
dos grandes homes que fixeron 
Ferro!, procurando sólidos cimen
tos ao futuro que buscades, para 
o que prometo o meu apoio". As 
palabras de Felipe seguían en 
Ferro! a mesma tónica protocolá
ria e baleira de contido que ca
racterizou a visita. 

En Pontevedra, os viciños de Vi
laboa contrários á empacadora 
aproveitaron para despregar 
pancartas que o Príncipe puide
ra ver sen sublevar aos mem
bros de seguridade. Minutos an
tes o alcalde amasara a "nosa 
preocupación polo medio am
biente, polo progreso do noso 
tradicional comércio, polo coida
do, preservación e universaliza
ción de noso patrimonio e a no
sa cultura, polo noso crecimento 
demográfico e, en definitiva, po
la mellara da calidade de vida". 
O contraponto púxoo o naciona
lista Miguel Lores sinalando que 
a sintonía entre as institucións e 
os cidadáns "desgraciadamente 
non sempre foi desexábel en 
determinados momentos históri
cos, alguns deles ben recentes". 

O autobus de Allariz 

Case unha hora de visita a Allariz 
azancoando serviu para percorrer 
os muíños, contemplar a reabilita-

24 DE SETEMBRO DE 1998 

Felipe de Borbón durante a sua visita a Allarix, na fotografiada páxina anterior, co al
calde desta vilo o nacionalista Anxo Quintana. 

ción do río Amoia e coñecer a fá
brica de coiro, da que se levou un
ha carteira. Acompañado de Fra
ga e Diz Guedes, o Príncipe pa
sou case unha hora na vila na que 
tiña previsto permanecer trinta e 
cinco minutos. Os 

Mentres 

E, cunha manchea de regalos 
baíxo o brazo en ouro e prata, o 
príncipe despediuse da sua pri
meira visita oficial a Galiza da 
que, mália a supervisión de Fra
ga, levou o coñecimento dalguns 

dos problemas do 
país. Asi frente á 
cúrsi petición do 
presidente dos 

viciños, reunidos 
en asemblea uns 
días antes cos 
responsábeis mu
nicipaís, encheron 
as ruas de bandei
ras galegas e 
aproveitaron para 
comentarlle ao 
herdeiro o bon al
calde que é Anxo 
Quintana, quen 
preferiu receber 
ao Príncipe xa ao 
ar libre para non 
perder o tempo 
con protocolos no 
concello. Ao final, 
o Príncipe, decidiu 
subir ao Allarbus 
para visitar a plan
ta de coxenera
ción nun deses 
actos de esponta
neidad e real. 
"Cumprimos o ob-

o alcalde de 
Pontevedra 
describia unha 
cidade ecolóxica, 
viciñas de 
Vilaboa 

empresários, An
tonio Ramilo, de 
"pausar a ollada 
protetora da Co
rca en Galiza", 
escoitou multipli
cada a palabra 
desemprego; e 
frente o xantar na 
Etea de Vigo para 
o que se vestiu a 
sua roupa de mili
tar, tamén escoi
tou os berros a fa
vor da insubmi
sión. Non podia 
faltar a recepción 
guapa no Hostal 
Reís Católicos de 
Compostela para 
despedilo na que 
se formou unha 

aproveitaban a 
visita do Príncipe 
para amasar 
unha pancarta 
contra a 
empacadora. 

x ect i vo que nos 
formularamos que 
era tratalo como 
unha visita institucional máis pe
ro, ao tempo que sabemos que é 
o futuro xefe do Estado, amosá
moslle o que foi o traballo de re
cuperar a vila", comenta un dos 
responsábeis nacionalista en 
Allariz, Francisco García. 

ensalada de per
soalidades con re
veréncia incluída; 
conselleiros, de-

putados de todas as cores, artis
tas, escritores ... e un convidado 
moi especial en nome da Xunta, 
o xeneral golpista Armada, que 
acudiu na sua condición de mar
qués e de antigo amigo do pai do 
homenaxeado. + 

ANOSATERRA 

O Xeral·Calde de Lugo relaxa as 
operacións á mañá para cobrar 
peonadas á tarde 
A actividade nos quirófanos do Complexo Hospitalário Xe
ral-Calde de Lugo reláxase pola mañá e interrómpese ás 
trece horas para reanudarse, desta vez con maior intensi
dade, á tarde, cando o personal que intervén nas opera
cións recibe peonadas como complemento salarial. Un 
exemplo é que o Mércores 23 de Setembro á mañá en re
animación só habia duas persoas cando teria que haber 
cinco ou seis, como é habitual. A reanimación é un servizo 
postoperatório que é indicativo da actividade nos quirófa
nos porque todas as persoas intervidas teñen que pasar 
por el. A responsabilidade de que se produza esta situa
ción está no carpo médico e na dirección do centro, que 
elixen quen han de operarse e cando teñen que facelo. + 

O senador Yebra Pimentel 
comparece diante do Supremo 

11 

O vindeiro 30 de Setembro, o senador lucense e alcalde 
popular de Carballedo, Xúlio Yebra Pimentel, haberá de 
comparecer diante do Tribunal Supremo imputado por un 
presunto delito de falsidade documental e malversación 
de fundos públicos porque supostamente pagou con car
tas do concello unha viaxe de militantes de Novas Xenera
ción do PP desde a localidade a Compostela. O Tribunal 
Supremo admitiu como parte no proceso ao concelleiro 
socialista en Carballedo, Orestes Suárez Blanco.+ 

Pretenden criar unha organización 
reintegracionista dentro do BNG 
No mes de Novembro terá lugar unha asemblea para pór en 
marcha o Forum Carvalho Calero, que pretende constituirse 
como unha nova organización para facer política dentro de 
BNG. A sua principal seña de identidade é a do reintegracio
nismo lingüístico. Grupos de persoas, procedentes da case 
totalidade de organizacións que forman agora o BNG e ta
mén nacionalistas que están fóra da frente nacionalista, están 
apreparar ponéncias sobre a Língua, a situación en Euro
pa ou as relacións Galiza-Portugal. As suas reunións co
mezaron en Xuño, cando a Asemblea do BNG en Ourense. + 

Silvanus anúncia unha querela 
contra Emilio López 
A Asociación Profesional de Selvicultoresde Galiza, 
"Silvanus", apresentou unha querela ante o Tribunal 
Superior contra o deputado do BNG, Emílio López, por 
un presunto delito de inxúrias. A decisión de apresen
tar a denúncia, adoptada polo Comité Executivo da 
Asociación, débese a unhas declaracións realizadas 
polo parlamentário nas que afirmaba que existian aso
ciación que se beneficiaban da proliferación de incén
dios. Segundo Ricardo Garcia Obregón, presidente de 
Silvanus, existen motivos fundados "para que a xustiza 

interveña contra quen cometeu un 
delito de inxúrias con 
publicidade". Na única referéncia 
que o deputado fixo a Silvanus, 
no decurso da rolda de prensa 
que ven de motivar a querela, ex
plicaba que o BNG diferéncia "as 
outras empresas intermediárias 
doutros negócios como pode ser 
Silvanus, onde non se traballa no 
monte e si se recollen moitos car-

Emilio López Pérez. tos que non están xustificados. 
Distinguimos entre os negócios 

especulativos e o que son traballos de selvicultura". 
Emílio López afirma que esta querela só é unha cortina 
de fume para tapar o verdadeiro problema dos 
incéndios e que a demanda foi interposta a requerimen
to do Partido Popular.+ 

Iniciado o proceso de extradición 
de Manuel Quintáns desde México 
O pasado Martes 22 de Setembro a xustiza mexicana ini
ciou os trámites para extraditar ao Estado español ao gale
ga Manuel Quintáns , acusado de pertencer ao Exército 
Guerrilheiro e de ter participado nun asasinato cometido en 
1989, asi como doutros delitos asociados. Manuel Quintáns 
tora detido pouco despois da comisión do presunto delito 
de asasinato e estaba fuxido en México desde 1992, cando 
foi posto en liberdade tras sobrepasar o tempo legal en ré
xime de prisión preventiva sen celebrarse o xuízo. O avo
gado de Quintáns tratará de impedir a extradición basán
dose nas excepcións contempladas no tratado de extradi
ción de México con España, conforme ás cales esta non 
cabe cando o delito foi realizado con finalidade política.+ 
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Pontevedra está paralizada, Vigo pide.1 :sob niillons pará obras ·e :- ., 
Le8doiro execµta xa os pla~os do ano 2000 

As desputas eleitorais 'do PP 
inciden negativamente nas cidades 
-0- A. EIRÉ 

As desputas internas que o 
PP se trae para elixir candida- 
tos a alcaldes nas distintas 
cidades teñen repercusión di
recta nos cidadáns. Tres dos 
candidatos censurados polo 
seu próprio partido compór· 
tanse de distinto xeito: Ma
nuel Pérez pediu créditos por 
valor de 1.500 millóns de pe
setas para investilos en obras 
antes das eleicións; Augusto 
C. Lendoiro xa está a execu
tar os planes da Deputación 
para despois do ano 2000 e 
Xan Luis Pedrosa en Ponte
vedra paralizou a maior parte 
da actividade como alcalde. 

Un informe de intervención cali
fica a situación da Deputación 
da Coruña de "perigosa". O 25 
de Setembro, Augusto C. Len
doiro, se os populares contrá
rios non o impiden, vai aprobar 
os orzamentos para 1999. Esta 
celeridade é inverosímil cando 
non estan aprobadas ainda as 
cantas do Estado para ese ano 
e, polo tanto, a Deputación non 
sabe canto diñeiro vai recibir. 

A situación agrávase porque moi
tos deputados do PP, partido ao 
que pertence o presidente Len
doi ro , afirman descoñecer non 
somentes os orzamentos senón 
o que é pior, os critérios baixo os 
que foron confecionados. 

É tan tensa a situación entre os 
deputados do PP que T arres Co
lomer xa non asistiu a unha co
misión o 22 de Setembro, no que 
se interpreta como unha declara
ción aberta dunha guerra que xa 
hai tempo está entablada. 

Os deputados do PP descon
tentos con Lendoiro afirman que 
está a utilizar a Deputación para 
facerse co poder nos comités 
locais da proví ncia, para impar 
uns candidatos afins que, che
gado o momento podan apoialo 
para presidir a Deputación de 
novo. "Pero primeiro terá que 
procurarse unha candidatura, a 
ver onde a atopa", afirma un 
destes deputados descontentos. 

Pero Lendoiro puxo a maquinária 
da Deputación a tope para reali
zar obras e máis obras. Xa ten 
comprometidas todas as partidas 
para obras e servizos até o ano 
2001 e, o ano pasado, pésie aos 
2.000 millóns de superávit, pediu 
outros 3.000 millóns de pesetas 
para obras. Nomeado Eiras Roel 
como candidato a alcalde na ca
pital herculina, Lendoiro, co apoio 
de Guiña, pretende facerse forte 
na Deputación, executando 
obras con tres anos de adianto. 

Pérez tira para diante 
en Vigo 

Outro candidato censurado que 
non se atafaga é Manuel Pérez, 
alcalde de Vigo. Os inquéritos do 

Augusto César Lendoiro pretende asegurarse un posta na Deputación da Coruña. A.N.T. 

PP móstranlles claramente que 
Pérez perde a maioria absoluta e 
que o novo alcalde pode ser Lois 
Pérez Castrillo. Os cidadáns cali
fican como "desastre" a xestión 
do actual mandatário vigués .. A 
discusión está agora en como 
enfrentar o futuro. Xosé Guiña e, 
con el a organización empresa
rial viguesa, afirman que Pérez 
tampouco vale para xefe da opo
sición, asi que hai que procurar 
un candidato que poda recuperar 
a alcaldía dentro de catro anos 
ou que poda negociar dentro de 
dous anos co PSOE. Carme 
Bianchi seria para moitos a indi
cada, pois de Xan Corral no apa
rato afí rmase que non cumpre as 
premisas de renovación aproba
das no último congreso. 

Pero Pérez, que canta co apoio 
da maioria dos cadros locais do 
partido, está disposto a dar a 
batalla non só por ser nomina
do, senón pala alcaldía. Asi, en
tre demisión de concelleiros e 
divisións internas, decidiu solici
tar un crédito de 900 millóns pa
ra obras, renegociar outros 400 
millóns e mudar partidas orza
mentárias por valor de outros 
200 millóns de pesetas, entre 
elas a do selado do vertedoiro 
de lixo do Zondal, para facer 
obras antes das eleicións. 

Pedrosa confia en Raxoi 

En Pontevedra o alcalde Xan 
Luis Pedrosa, ao que os inquéri
tos do PP dan a baixa máis es
pectacular, situando a Miguel 
Lores do BNG á beira da maio
na absoluta, confía en que Ma
riano Raxoi arranxe a sua situa-

ción. Raxoi segue a confiar nel 
e a defendelo, mentres que Xo
sé Guiña aposta por -Rivas Fon- . 
tán, creendo que é capaz de 
darlle a volta aos resultados . 

O contravertido ex alcalde ponte
vedrés, cuxa xestión foi levada 
aos tribunais por irregular e caci
quil, non entra nos parámetros 
marcados polo PP para os seus 
candidatos, porque máis que un
ha renovación é unha volta ao pa
sado, mesmo aos enfrentamentos 
internos entre moitos dos que se 
acochan agora baixo a gaivota 
azul. Pero a Guiña non semella 
importarlle con tal de ir minando o 
poder de Raxoi na capital ainda 
que, se as causas se poñen mal, 
"está disposto a que Raxoi cargue 
coa peniténcia dos resultados de 
Vigo e Pontevedra", segundo un 
político próximo ao de Lalin. 

Pedrosa, mentres agarda que 
desfagan o seu atadallo político 
particular, ten a cidade paraliza
da, sen tomar decisións nos te
mas principais, segundo denun
cian tanto nacionalistas como 
socialistas. 

Un dos temas que preocupan 
no PP é a xestión que poden re
alizar Manuel Pérez en Vigo e 
Pedrosa en Pontevedra se son 
agora censurados polo seu pró
prio partido. Barállase a posibili
dade de darlle algun cargo com
pensatório para que demitan. 
Pero o problema está nas listas 
eleitorais, que tamén pretenden 
renovar a fundo, e de quen po
de ser o designado para suplilos 
nestes oito meses que quedan 
ainda para os comícios.+ 

. ¡' ·1 . 1 ,,/ •• , ...... -:J 

O exemplo 
de Maragall 

"Parabéns a todos: é unha notí, 
cia que aleda á xente de boa 
fe". Con esta frase de Xosé Ma, 
nuel Beira comeza F. Orsini a 
crónica do FARO DE V IGO 50, 

bre a primeira comparecéncia 
en Compostela do líder do 
BNG despois da declaración de 
Gasteiz. "Beiras dixo que Gali, 
za estaba no mesmo cenário 
que Euskadi e Catalunya e co, 
mentou que a violéncia de 
ET A tense utilizado 
espúreamente contra o 
nacionalismo galego. Do que se 
trata, na opinion de Beiras, é 
de recuperar o proceso 
interrompido en 1936, cando a 
aprobación do Estatuto na ll 
República, un texto que non 
deu entrado en vigor pola 
sublevación militar do xeneral 
Franco. Vente anos despois de 
aprobada a Constitución, 
entende que estamos nunha si, 
tuación dificilmente irreversi, 
bel que leva a modificación da 
Carta Magna. Mentres o BNG 
escrebe a história, o presidente 
da Xunta exerce a história de 
España en Galiza, precisou Bei, 
ras. Diante das acusación de 
que o Bloque traicionou á sua 
base eleitoral ao pactar os acor, 
dos cos nacionalistas bascos e 
cataláns de direitas, Beiras pre, 
guntou se esta forma de razoar 
non se poderla aplicar tamén a 
HB para dicer que traizoou ao 
seu eleitorado ao dialogar co 
PNB o fin da violéncia". + 

Forma inédita de 
golpe de Estado 
O diário de Bos A ires 
PÁXINA 12 califica a difusión 
do vídeo con Clinton 

CALROS SIL V AR / Xo 

24 DE SETEMBRO DE 1998 

: declarando a; 'Xtirado como. · 
... u~h~ forma nunta experimen;. 

rada de golpe de Estado. "A 
maioria republicana no Con,.· 
greso deu· ao públko por tele, 
visión e intemer o interroga, 
tório de Bill Clinton no que 
parece unha forma inédita de 
golpe de Estado. Os 
televidentes contemplaron o 
espectáculo, por momentos 
patético, dun C linton que mi, 
raba para a cámara desconcer, 
tado , tomaba auga sen parar 
para calmar a secura da boca e 
perdia o folgo ao respostar ao 
fiscal Starr e á sua equipa. As 
imaxes provocaron reaccións 
contradictorias pero non dife, 
rentes das que hai oito meses 
viramos ao saltar o escándalo. 
Unha analista de televisión 
declarou: ' Neste paf non da, 
mos golpes de Estado como os 
militares de Latinoamérica. O 
que facemos é asasinar a ima, 
xe e o carácter dun goveman, 
te, ainda que tefiamos que fa, 
celo a maiores das circunstán, 
cias reais. Fixéramolo así con 
N ixon e agora facémolo con 
Clinton, no partido contrário. 
Desta babeamos o prezo. An, 
tes tiramos do meio un presi, 
dente por espionaxe política e 
agora queremos botalo por ra, 
zón do seu comporta.mento se, 
xual '. + 

Liberdade 
de capitais 
Luís Salgado Matos propón 
desde as páxinas do xomal 
PúBuco que Portugal adiante 
unha iniciativa europea para 
domesticar ao capital especula, 
tivo. ''Um espectro ameac;a a 
humanidade: a liberdade de 
circulac;ao de capitais a escala 
mundial. Portugal deve propor 
urna inciativa europeia para 
domesticar. A catástr fe 
económica mundial espreita. 
Vemos, lhe a silhueta. Os eus 
contornos sao obvi . Um af 
atrás d outro c a pagamen, 
tos. O Te ur n rte,am rica
no e o papagaiozinh d ura, 
d d Fundo M n tári lnt r, 
nacional impoen a il rd d de 
circulac;a de capitai c m r , 
ceita para a cura d mal. T 
nos alegramo ( om 
portugueses) quando esta pr , 
cric;ao pos o presidente uhart 
de joelhos e deu nov alcnto 
ao martirizado povo de Tim r, 
Leste. Mas a mezinha é má. A 
actual vítima dela é o Brasil. 
T em sido un bom aluno do 
FMI. Controlou a impressao de 
notas; reduziu a inflac;ao a 
niveis europeus; procurou en
colher o défice orc;amental. 
Contudo, o urso é castigado. 
Os capitais fogem,lhe. Para os 
reter, subiu a taxa de juro real 
ao 40 por cento. Jagdis 
Baghwati, um dos papas da teo, 
ria do comercio internacional, 
acha a política do FMI o resul, 
tado de urna conspirac;ao de 
Wall Street com o T escuro 
norte,americano. Os bancos 
ganhan com a mobilidade do 
capital. Se um país vai a falen, 
cia, o FMI monta urna 
operac;ao para lhes amortizar os 
prejuizos. A do México foi par, 
ticularmente feliz. Parece,lhe 
estar a ler o Avante? T alvez. • 
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Os ecoloxistas consideran que non se teñen en conta crltérios medioambientais 

As electricas son as verdadeiras beneficiárias do plano eólico 
-0- P.C. 

Unha tercelra parte dos par
ques eólicos previstos no pla
no da Consellaria de lndústria 
poderian estar en marcha no 
ano 2000. Sen embargo, mália 
ser as enerxias alternativas 
unha vella demanda dos eco-
1 o x ista s, a sua instalación 
provoca unha forte oposición. 
A Administración non prevé 
que a xeralización desta fonte 
de enerxia supoña a substitu
ción das instalacións máis 
contaminantes nen a paralisa
ción dos proxectos de enco
ros e minicentrais. 

O plano eólico da Consellaria de 
lndústri a apresenta, como un 
dos seus principais problemas, a 
falta de planificación. O Consello 
Económico e Social de Galiza 
(CES) sinala que as concesións 
previstas suman 2.815 megawá
tios. Unha poténcia que duplica 
a da central térmica de Endesa. 
A própria Unión Fenosa advertiu 
que a rede non aturaria esa ava
lancha de enerxia, porque non 
teria capacidade para dar acaso 
a todos os inversores que de
senvolverian o plano. Os últimos 
estudos realizados determinaron 
que a rede eléctrica de alta ten
sión poderia suportar un máximo 
de 888 megawátios, un 60% me
nos da previsión inicial. 

As concesións previstas leñen capacidade para 2.815 Mw., 2.000 máis dos que pode suportar a rede. Na foto o parque eólico de Bares. A.N.T. 

Á vista da imposibilidade de dar 
saida a curto prazo á enerxia pre
vista no Plano Eólico, o CES ex
plica que na busca de solucións, 
como "primeiro parche" prevese o 
investimento de 2.000 millóns de 
pesetas para incrementar a po
téncia de evacuación da rede en 
500 megawátios, co que se darla 
saida aos 593 megawátios que 
se instalarían apartir do ano 
2000. Para acadar os 2.815 seria 
necesário un investimento míni
mo doutros 5.000 millóns, coque 
"Galíza pasaría a ser a primeira 
poténcia eólica do mundo". 

Rendibilidade 

A enerxia eólica converteuse 
nos últimos tempos nun negócio 

de dimensións imprevistas. A fi
nais do ano 1994 contabilizá
banse xa solicitudes de máis de 
1.000 megawátios, dez veces a 
poténcia eólica instalada no Es
tado español e a mesma que 
habia nos Estados Unidos. En
tre as firmas que teñen concedi
dos os seus planos atópanse 
Endesa, Ecotécnia, Seawest, 
Pegsa, Gamesa, Desa, Eeg, 
lberdrola, Hidroener e Unión Fe
nosa, de capital foráneo na sua 
maior parte. 

Xesus Vega, deputado do BNG, 
indica que boa parte da produc
ción é para exportación e "só se 
benefícian da enerxia producida 
as grandes eléctricas, pero isto 
non se aproveita para o desen
volvimento industrial do país". 

Alén dos benefícios econó
micos, tampouco se teñen en 

Morreu Oréncio Pérez, 
xuíz pioneiro no uso do galego 
A piques de xubilarse, morreu o 
Domingo 20 de Setembro con se
tenta anos, o xuiz Oréncio Pérez, 
pioneiro no uso do galega na ad
ministración de xustiza. Natural 
de Castro Caldelas, comezou na 
sua profesión como secretário de 
xulgado, exerceu como maxistra
do en Mataró e xa ali se destacou 
polo uso do catalán nas suas 
senténcias. Hai oito anos que 
Oréncio Pérez tora transladado a 
Vigo, onde comezou a ser coñe
cido polo uso da língua própria e 
pola influéncia que exerceu nesa 
direción a outros maxistrados 
máis noves. Era un dos fundado
res da Asociación de Funcioná
rios pola Normalización Lingüísti
ca e entre os casos que instruiu 
como titular do xulgado nº 5 de 
Vigo destaca o do fraude das 
pensións que levou á detención 
de Xaquin Fernández Tapias e 

do recadador de votos populares 
en Pontevedra, Chaparrita. 

O seu compromiso coa língua 
espallouse tamén ao seu coñe
cemento da realidade do país. 
No soterramento do xuiz, que ti
vo lugar na parróquia de Cabral 
o Luns 21 de Setembro e cuxo 
funeral foi oficiado por Andrés 
Torres Queiruga, repetíronse as 
palabras de agradecemento pela 
sua "xenerosidade" e os profe
sionais da xustiza reseñaron o 
seu exemplo. Falaron de el o fis
cal xefe de Vigo, Carlos Varela, 
en nome dos seus compañeiros, 
e tamén o presidente da Acade
mia da Língua Galega, Francis
co Fernández del Riego, quen 
reseñou a identificación de 
Oréncio Pérez co seu país e a 
sua concepción da xustiza adap
tada ás diferentes realidades.• 

conta as suas repercusións me
dioambientais. Manuel Lara, di
rector de Gestenga até o ano 96 
e un dos responsábeis do dese
ñ o da política enerxética da 
Xunta sinala, no estudo encarre
gado no ano 1997 pola Funda
ción Caixa Galicia e o ldega, 
que "se axeitan máis aos intere
ses de mercado das compañías 
distribuidoras que ás posibilida
des de aproveitamento dos re
cursos". Ademais, segundo La
ra, de ter en conta "critérios me
dioambientais, esta previsión re
dúcese á metade". 

Os ecoloxistas comezaron a 
denunciar, ao longo de 1997, o 
excesivo número de instala
cións previstas e sobretodo, os 
custes ecolóxicos provocados 
pola auséncia dunha planifica
ción acaida ás necesidades do 
país e ás especificidades do 

e ada vez que hai 
cambeo de tumo de 
choferes do Presi, 
dente, Don Manuel 

sufre. Durante a sua tra, 
xectoria política e institu, 
cional ten dado numerosas 
mostras de ser un home 
contrário ás mudanzas. O 
seu escolta, un tipo alto, 
con bigote e de comple, 
xión atlética, leva anos do, 
brando gardas para servir 
de ponto de referéncia nos 
traxectos que levan a Don 
Manuel desde o veículo 

seu ecosistema. Segundo Ma
nuel Soto, presidente de Ade
ga, "defendemos as enerxias 
alternativas, pero tamén unha 
redución do consumo e a racio-· 
nalización das instalación.s". Ao 
seu entender, a posta en mar
cha do plano debería ser des
centralizado para rendibilizar o 
aproveitamento da enerxia, re
ducir as emisións de choiva 
aceda e reducir o número de 
encaros. Enténdese que o pla
no eólico, lonxe de racionalizar 
a produción, pretende incre
mentala. 

Serra do Xistral 

A falta de interese por minimizar 
as repercusións ecolóxicas é 
patente no caso dos parques da 
serra do Xistral. A Federación 
Ecoloxista Galega (FEG), ADE
NAT, Adega, o Coléxio de Biólo-

Movirnentos 

gos e a faculdade de -Bioloxia 
apresentaron alegacións ao pro
xecto. O informe da Dirección 
Xeral de Montes e Médio Am
biente Natural considera que 
son incompatíbeis coa conser
vación dun hábitat natural priori
tário, específico e único, en toda 
a Península Ibérica, como son 
as turbeiras de cobertor activas. 
Até a Directiva 43/92 da UE e o 
Real Decreto 1997/95 sinalan · 
esta zona como prioritára e pre
vén delimitar unhas zonas espe
ciais de conservación e a sua 
inclusión na Rede Natura 2000. 

Sen embargo, ignoráronse as 
alegacións e o 8 de Xullo apare
cía publicada no DOG unha re
solución da Dirección Xeral de 
lndústria declarando de utilidade 
pública o proxecto, mália ser 
simplesmente un negócio para 
as eléctricas.+ 

modelar o ~eu governo, 
Marcha Dositeo, despois 
de deixar unha adminis, 
tración arrasada, chea de 
medidas estrela que rema, 
taron perdidas nunha 
Web dos caixeiros infor, 
mativos suministrados po, 
la empresa privada creada 
ad hoc. En anteriores oca, 
sións a solución foi botar 
dun terceira ou cuarta fila 
da consellaria afectada. 
Agora a cousa apreséntase 
máis difícil. Os recursos 
próprios son pouco pre, 

oficial á autoridade, cacique local ou forza viva que 
o recepciona e viceversa. A parella de dominó é a 
mesma desde a primeira partida que gañou alá po, 
los tempos bárbaros. O confesor, a cociñeira de 
Perbes, o ABC, o conxuro da queimada, a incom, 
parecéncia parlamentaria, o sastre, os retiros mona, 
cais, a defensa de Barrionuevo, a cruzada contra o 
top, less, os amigos da Obra que cada vez lle gustan 
menos, o gusto pola música militar e os unifor, 
mes ... todo até a etemidade. 

sentábeis e os candidatos externos que sonan; Gue, 
des, Maria Jesus Sainz ou Rodríguez Arana están 
demasiado decantados nas suas inclinacións suce, 

Estes dias anda o Patrón algo molesto. Por impode, 
rábeis da estabilidade entre famílias vai ter que re, 

sórias. 

Por iso nestes casos soe aparecer un lustroso tapado 
que ªº final é quen papa o pastel. o actual director 
da EGAP, Domingo Bello, reune moitas desas ca, 
racteristicas das que gusta Don Manuel, queda ben 
nas fo tos, ainda molestou a ninguén e sobre todo 
coñ ece o nome e apelidos de que vai ser o herdeiro, 
e iso nestes tempos é un dato fundamental para fa, 
cer carreira. • 
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A DECISIÓN DO MINISTÉRIO DE SANIDADE DE ELABORAR UN RE- .. 
XISTRO NON SÓ PARA ENFERMOS DA S.l.D.A. SENON TAMÉN PA
RA PORTADORES DO V.I.H. CAUSOU O IMEDIATO REXEITAMEN
TO DE TODO OS COMITÉS ANTI-SIDA DO ESTADO. A AUTORA 
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OESTE ARTIGO, TRABALLAOORA SOCIAL NO COMITÉ COMPOS
TELÁN: EXPLIGA NESTE TEXTO PORQUE O REXISTRO É INECE
SÁRIO E AS RAZÓNS POL.AS QUE É CONSIDERAOO UN OBST ÁCU
LO MÁIS NO DESENVOL VI MENTO SOCIAL DOS AFECTADOS. 
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RAZÓNS PARA OPORSE A UN REXISTRO 
·DE PORTADORES DO V.I.H. 

A proposta non é nova, e desde ó movimento 
cidadán anti-Sida levabamos xa un tempo es
perando que xurdira polo que non nos coiie 
desprevenidos. T emos documentación e inf{)r
mación de abondo para desmantelar todas e 
cada unha da;; razóns que as autoridades dan 
para xustificar este re.,xistro. · 

Empecemos polo princípio. Até o momento, se 
unha persoa se quere facer unha proba de VIH 
acode á rede sanitária pública, solicítao e lle 
fan a analítica correspondente. Tanto se_ a per
soa resulta set: seroposittva CQmO se resulta ser 
seronegativa, non pasa a formar parte de nen-· 
gún rexistro nen listado nen arquivo, é dicer, o 
resultado da súa analítica non se rexistra nen 
se garda, comLtnícase ao interesado e xa está. 

. -
No momento no que unha persoa seropositiva 
desenvolve a enfermidade e precisa de .aten
ción médica, se lle abre un expediente no hos
pital, no centro médico ou onde sexa convinte, 
como a calquera outra persoa enferma. Este ex
pediente leva nomes e _apelidos como é lóxico; 
e insisto, como o expediente de calquera outra 
persoa afectada de calquera outta doenz~. 

Entón a pergunta x·urde inmediatamente: se 
existe xa un rexistro de afectados da Sida por 
que non de VIH positivos? Pois porque todas 
as persoas que· están recibindo atención sani
tária consta~1 mm rexistro, porque están den
tro da rede sanitária, e unha persoa VIH posi
tiva non entra na rede sanitaria porque non é 
unha persoa enferma, non precisa coidados es
peciais nen medicación, e como é lóxico, non 
ten porque constar en nenún arquivo de nen
gún centro médico. 

As autoridades anitárias fundamentan a nece
sidade deste rexistro en que canto máis saiba
rnos da pandemia mellar a imos poder contro
lar. O movimento cidadán anti-Sida leva tem
po demandando estudos reais sobre o alcance 
e a situación da enfermidade. É certo, pero o 
que ainda non entendemos moi ben é para 
qué se precisa saber o nome, os apelidos e o 
enderezo das persoas VIH positivas para un 
mellor estudo da enfermidade. 

Faise referencia continua1nente a que en USA 
estanse empregando xa estes rexistros. Nun in
forme editado pola "Unión Norteamericana 
polas Liberdades Civís" faise tamén referéncia 

NOELIA FERNÁNDEZ MARQUÉS 

a isto, pero para denunciar os casos · de piratas- · 
informáticos que se fan ...:on datos de VIH po
sitivos, casos de ·disquetes extraviados en clíni~ 
cas con listas de 5 .000 afectados, datos que 
"desaparecen" etc. Non esquezamos que moi
tas compañias aseguradoras pagarian por ter 
un ·listado de YIH positivos dunha determina
da zona ou cidade. En dous estados norteame
ricanos estanse empregando xa rexistros CO
DIFICADOS.· Estes fanse recollendo unha se
rie de datos da persoa co-
mo o sexo, a si,.1a data de 
nacemento, as catro últi-

Pero non abonda con isto, ainda queda un 
epígrafe moi interesante, o denominado "Da
tos epidemiolóxicos". Aqui preténdense re
coller as exposicións de risco que tivo a per
soa, asi que ten que dicer se é usuario de dro
gas por via parenteral e se ten práctica ho
mosexuais ou heterosexuais; no caso de que 
as prácticas sexan hetero exuai ten que e -
pecificar con quen mantivo esa práctica : 
con usuários de drogas por via parenteral, 

con home bi exuai 
(non aparecen mullere 
bisexuai ), con múlti-

mas cifras do seL~ niimero 
da seguridade social e a 
raza á que pertence, da
tos polos .4ue non se po
de identificar -a ninguén 
e que sen embargo per
miten· ter un rexistro 
igual de eficaz e recoller 
todos os datos que se 
consideren necesários. 

'Üs rexistros nominais 
non van ser fiábeis 

porque todos nos irnos 
declarar heterosexuais 

e vítmas dunha 

ple parellas, con pro -
tituta , se é receptor de 
transfu ións e/ou hemo
deri vado , ou se ten un 
ha parella eropo itiva . 

Non ten moito comen
tário posibel. E tamo a 
falar de que todo nó , 
ímonos pensar máis de 
dua veces olicitar un
ha proba de YIH se n-

trasfusión" 
No Informe sobre las nue
vas necesidades de vigilan
cia epidemiológica de la in-
fección por VIH/SIDA en 
España, elaborado polo 
Ministerio de Sanidade e 
Consumo, e que o move-
mento cidadán anti-Sida 
coñece grácias a unha 

1' 

filtración: recóllese o borrador do protocolo de 
notificación de caso de infección por VIH que 
pretende empregar. Neste aparecen en primei
ro lugar os datos de identificación do paciente, 
primeiro erro deste protocolo xa que unha per
soas seropositiva que non ten desenvolto a en
fermidade da Sida non é nengún paciente. O 
seguinte epígrafe recolle "Datos sócio-demo
gráficos", aqui inclúese o sexo, a idade, o mu
nicípio de residéncia, a província e o país de 
orixe. Logo recóllense "Datos do test VIH ac
tual", é dicer, se a persoa é seropositiva ou se
ronegativa, e por que motivos solicitou facerse 
aproba: sospeita de enfermidade por transmi
sión sexual, está embarazada, é prostituta, sos
peita clínica ou é doante. Ademais, recóllese 
neste epígrafe desde que centro se solicita o 
test: un centro penitenciário, a consulta de 
planificación familiar, o centro de atención 
primária, un centro de atención a drogodepen
dentes ou un hospital. 

tran e funcionamento 
os rexistros nominai , e 
de que se por fin decidi
mos facer a proba irnos 
ser todos heterosexuais 
e vítimas de transfu
sió ns ou receptores de 
hemoderivados conta-

minados co virus. Consecuéncias de todo is
to: os rexistros non van ser en absoluto fiá
beis e os problemas xa existentes para dar o 
paso de facerse a proba vanse multiplicar por 
dez, xa que a intimidade, a privacidade e a 
liberdade de todos, vaisenos ver moi clara
mente violada e violentada. 

Se nos asegura desde a administración que o 
rexistro vai ser confidencial, ao que nós res
postamos que o que lles faltaria despois de 
recoller todos estes datos e facelos pC1blicos 
e sacalos en prensa cada semana. Que os da
tos sexan confidenciais é o mínimo que a 
administración ten que garant ir, pero ainda 
así non garante ao indivíduo que se lle res
peten os seus direitos de liberdade e intimi
dade. t 

NOELIA FERNANDEZ MARQUÉS é traballadora social do 
Comité Anti-Sida de Compostela. 
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2 BI~Q NQ ~ERME 

Ramón Or.tiz, 
avogado do Coléxio de 
Boticários de Pontevedra 

'É desmendito falar de 
peche patronal contra a 
Lei de Farmácia' 

É certo que os farmacéuti
cos formulan un peche pa
tronal contra o proxecto de 
Leí de Farmácia? 

Houbo unha proposta que 
partiu dun grupo de boticários 
de farmácia de Compostela 
para realizar un peche patro
nal contra o proxecto da Xun
ta, pero no conxunto do sector 
non se apoia esta medida, de 
feito recentemente celebrouse 
unha asamblea na Coruña e 
non houbo nengunha referén
cia a esta posibilidade. 

Que avances houbo arredor 
do proxecto da Xunta de fa
cer unha Lei de Farmácia? 

A situación continua igual que 
no mes de Xullo. O que máis 
inqueda aos farmacéuticos é 
que o proxecto de Lei de Far
mácia da Xunta contempla a 
venda de medicamentos por 
correo, algo que é inédito en 
todo o Estado e mesmo en 
toda Europa. 

Por que esa oposición á 
venda por correo? 

Como xa dixen non existe un 
caso igual en Europa, ademais 
isto abre as portas ás multina
cio n ais na dispensación de 
medicinas. Quera aclarar que 
sobre este ponto hai acordo de 
todo o sector, farmacéuticos 
con oficina e boticários sen far
mácia incluidos. 

Que outros pontos da Lei 
son polémicos? 

Aspectos relacionados coa ti
tularidade ou co traspaso ta
mén mobilizan en contra ao 
sector, ainda que o que máis 
preocupa é a cuestión da 
venda por correo. 

Houbo reunións coa Xunta? 

Houboas, unha manchea de
las, pero non houbo nengun 
tipo de acordo. Non sei que 
interese pode ter o PP en 
manter o proxecto tal e como 
está, mália a !Jnha oposición 
tan unánime. E certo que non 
ten por que haber nada escu
ro e simplesmente respostar 
a un empecinamento persoal. 

É tan grave a situación co
mo para o peche patronal? 

A situación é grave, pero coi
do que é desmedido polo mo
mento talar dun posíbel pe
che patronal. 

Manteñen contactos cos 
grupos da oposición? 

Mantemos. Neste momento 
estamos a reunirnos cos gru
pos da oposición no Parla
mento, ainda que os trámites 
da Lei ainda non chegaron a 
esta institución.• 
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O IES de Pontecaldelas, no que as clases comezaron con retraso, atnda non apareceu no DOG 

O instituto que non existia 
-0- BELltN REGUEIRA 

O início do curso escolar está a 
ser especialm~nte conflltivo, en 
boa parte debido á implanta
ción xeneralizada de 32 de ESO, 
que motivou unha série de 
obras de construción e amplia
ción de centros que non foron 
rematadas a tempo. O IES de 
Pontecaldelas foi un dos cen
tros nos que os problemas de 
infraestruturas e de servizos 
impediron o comezo das clases 
do primeiro ciclo de ESO con
forme o calendário escolar, o 
15 de Setembro. Begoña Esté
vez, voceira da Coordenadora 
de País e Nais, é contundente: 
"pódese dlcer que o instituto é 
Ilegal, porque xa pasou máis 
de unha semana do inicio do 
curso e a criación do centro 
ainda non apareceu no DOG". 

No IES de Pontecaldelas, na 
comarca de Pontevedra, os 
máis dos alunas do primeiro ci
clo de ESO non comezaron o 
curso até o pasado luns, 21 de 
Setembro, con seis dias de de
mora sobre o calendário oficial. 
Os país negáronse a enviar aos 
rapaces ao novo instituto por
que as obras de construción 
ainda non remataran , o trans
porte escolar non fara organiza
do e nen sequer habia servizo 
de limpeza. O caso do IES de 
Pontecaldelas é semellante ao 
de moitos outros centros do pa
ís. Problemas de infraestruturas 
e servizos impediron o comezo 
normal das clases en máis de 
médio canto dos coléxios e ins
titutos nos que están escolariza
dos os alunas de Primária e do 
primeiro ciclo de ESO. 

O novo centro de secundária da 
localidade pontevedresa, que 
acolle estudantes dos concellos 
de Pontecaldelas, A Lama, For
nelos de Montes e a alguns ra
paces de Carballedo, comezou 
a construirse hai un ano e está 
senda rematado a marchas for
zadas. Os operários seguen tra
ballando e non hai bedel, nen te
léfono nen pátio cuberto. Aveli
na, nai dunha aluna do centro, di 
que "nós non podíamos deixar 
que os rapaces viñesen a clase 
nas condicións nas que estaba o 

Os llefVUos de transporte e de comedor non es1án debidamente organizados en moitos centros de Secundária. A.N.T. 

instituto". A semana pasada ''to
do estaba cuberto de pó" por_
que, como a criac1ón do centro 
ainda non foi publicada no DOG, 
o Consellaria de Educación non 
asignou o servii.o de limpeza. O 
director do instituto, Xavier Pe
reira, asegura que mentres non 
mude a situación, "o concello se
rá quen se encarregue de reali
zar astes labores". 

Os país dos alunas do IES de 
Pontecaldelas considéranse, até 
certo ponto, afortunados. Se ben 
é certo que a liña de transporte 
escolar ainda non está comple
tamente regularizada, que os ac
cesos a pé até o centro non es
tán rematados, que os operários 
seguen traballar dentro e fóra 
das instalacións, que non hai te
léfono e que faltan profesores, 
podia ser ben piar. 

A demora na construción de 
novas centros ou nas obras de 
ampliación dos xa existentes 
amasa, segundo Anxo Louzao·, 
vicesecretário xeral da Confe-

deración de Ensino da CIG, 
que o investimento da Xunta no 
ensino non é abondo para apli
car a nova estrutura dó sistema 
educativo, cando se precisa un 
aumento orzamentário que per
mita a reforma, adaptación e 
mellara dos centros,' a forma
ción do profesorado e a amplia
ción dos servizos de comedor e 
transporte. 

O transporte é un dos aspectos 
que suscitaron maior número de 
problemas neste início de curso 
e o caso do 1 ES de Pontecalde
las é un bon expoñente. O dia 
15, previsto para o início das 
clases, o transporte para os alu
nos ainda non estaba organiza
do. Foron os pais os que tiveron 
que chegar a un acordo sobre 
os horários dos autobuses para 
que no!l interferisen cos das es
calas de Primária de Pontecal
delas, e para que se escollase 
un traxecto seguro para os cati
vos de- Fornelos de Montes. O 
centro de Pontecaldelas vai dis
poñer de comedor, pero os pa!s 

e nais ainda ignoran as caracte
rísticas do· serviw. 

Profesores todoterreo 

Íria e Maria, alunas do tES de 
Pontecaldelas que pasan a 3º de 
ESO, deben principiar as clases 
o Xoves, 24 de Setembro pero 
ainda non saben se hai profeso
res aeondos para impartir todas 
as matérias. Begoña Estévez ex
plica que "os docentes do segun
do ciclo non están adscritos, e 
non sabemos se vai haber espe
cialistas en todas as áreas". En 
moitos centros as demandas de · 
prazas de profesores non son cu
bertas, hai planteis raquíticos que 
abrigarán a máis de douscentos 
profesores a impartir matérias 
afins, nas que non son ~specia
lista$ e, no caso de 4 7 docentes, 
a dar clase en vários centros, de
cote bastaí)te arredados xeografi
camente. A caréncia de persoal 
únese a de instalacións, coa falta 
de áulas de informática, plástica, 
tecnoloxia, música e de espazos· 
pa_ra educación física.+ 
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A plataforma 
pro campus de Ourense 
reúnese co novo reitor 

O novo reitor da Universietade 
de Vigo, ·oomingos Docampo, 
reuniuse cos representantes da · 
Plataforma pro Campus de Ou
rense, para cpñecer os. proxec
tos para este campus e escoi-

• tar as reivindicacións feítas 
desde anos-átrás. O reitor reco
ñeceu que o campus de Ouren
se tora desfavorecido. Na reu
nión do Xoves 17 de Setembro, 
Q portavo~ da platafqrma, Etel- - ,,. 
vino Blanco sinalou que, mália . 
ser positiva a concesión de se
gundos cides para 
· Empresariais e Informática, ain
da non hai titulacións dabondo 
e non se dá resalto o problema 
de masificación. • 

O alcalde de Ponteareas 
denúncia os plenos 
do BNG polo ruido 

"Por se os feitos poideran 
ser constitutivos de delito", o · 
alcalde de Ponteareas, Xosé 
Castro (PP), deeidiu denun
ciar no xulgado a celebración 
por parte do BNG dun "pleno 
paralelo" na praza maior da 
vna. Castro di que non habla 
permiso da subdelegación 
do Governo, algo que negan 
os nacionalistas, que tras un
ha primeira denegación, con
seguiron finalmente o permi
so. O concello tamén abriu 
un expediente sanci~nador · 
polo ruido xa que, segundo o 
PP, os nacionalistas 
utilizaron megafonia sen 
licéncia municipal.• 

Opóñen~ á instalación 
dunha empacadora 
en Chantada 

A instalación dunha empaca
dora provoca, outra volta, un
ha forte .polémica, destas en 
Chantada, · onde a oposición e 
os empresários do parque no 
que se vai construir se 
opoñen á planta de 
transferéncia de resíduos do 
plano de Sogama. O alcalde 
argumenta que Chantada re
ceberá importantes 
contrapartidas.+ 
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Responsabiliza aos sindicato$ 
de non propor a xuristas de grestíxio para cánformalas. 

• • < 

O PP négase a constituir as 
· Xuntas Eleitorais das Cámaras Agrádas 
*P. CASTRO 

Despois de dous anos· desde 
aprobar o Parlamento a Lei que 
prevé a celebración de elei• 
cións ás Cámaras Agrárias, as 
Xuntas Eleitorais non chega
ron a constituirse, segundo 
denúncia o BNG. O PP culpa 
aos sindicatos agrários e á 
oposición do retraso, por non 
propor a xuristas de prestíxio 
para conformar as Xuntas. Pa
ra a oposición, primeiro habe
ria que definir o procedimento 
para a sua constitución, alén 
de convocar aos implicados 
para facer as suas propostas. 
Tras do desinterese do PP 
por convoc;ar as eleicións 
considérase que se agacha o 
temor a non ter asegurada un
ha maioria que lle permita con
trolar o seu funcionamento. 

Para a oposición primeiro haberia que definir o procedimento para a sua constitución. 
Na foto, Cámara Agrária Provincial de Pontevedra. A.N.T. 

A finais de 1996 o PP aproba
ba no Parlamento a Leí que re
gulamenta as eleicións ás Cá
maras Agrárias. Segundo o 
texto, nun prazo de tres me
ses, que remataba o 30 de Xa
neiro de 1997, debían consti
tuirse as Xuntas Eleitorais para 
celebrar o proceso. Porén, até 
o 15 de Febreiro dese ano non 
se pública o Decreto que regu
lamenta o réxime xurídico das 
Xuntas. Un Decreto no que non 
se definen os pasos a seguir 
para a sua c_onstitución. 

Lei débese a que, desde o PP, 
quére~e asegura~ que o s.eu 
sindicato afín, Xóvenes Agricul
tores, obteña a maioria. Por 
iso, adíase ·o proceso e favoré
cese a esta organización con 
subvencións direC:tas e indirec
tas a fin de incrementar a sua 
presenza e implantación. 

as eleiciÓns até que non teñan a 
seguridade de gañar. De mo-

. mento non ·está elaborado o 
censo de votantes que teñen 
que part~cipar na consulta. 

Desde o PP, o deputado Ro
berto Castro, xustifica o retraso 
argüindo que mália ter remitido 
un escrito aos sindicatos e for
zas políticas, solicitando que 
propoñan a xuristas de prestí
xio para as Xuntas Eleitorais, 
ainda non se receberon respos
tas. Unha xustificación carente 
de base, segundo Suárez Ca
nal, xa que é a administración 
quen ten que marcar os pasos 
a seguir e fixar as datas.• 

Segundo sinala o deputado na
cionalista Alfredo Suárez Ca
nal, o retraso na aplicación da 

Alén diso, a lexislación aproba
da só cos votos do PP, prevé 
que as Xuntas Eleitorais teñan 
unha maioria de membros da 
Administración. Toda unha série 
de elementos que levan a Suá
rez Canal a concluir que as re
gras de xogo están "trucadas" e 
qu.e o governo non convocará 

TEMPO DE RECESIÓN 
RAMÓN MACElRAS 

O "Senado Virtual que governa o munao" (Noam 
Chomsky dixit) debate nestes dias as medidas a to
mar para frear a expansión da recesión ~undial que 
xa está nas portas de Europa e Es~ados Unidos. 

Nos taboleiros de control da Reserva Federal, Bun
desbank, FMI, Banco Mundial e Banco Central Eu
ropeu, encenden-se cada vez máis bombillas berme
llas. Nos últimos dias coñ.eceron-se dados que sina
lan que Polónia, Chéquia e Eslováquia entran en ci
clo recesivo. Deron-se a -luz dados que falan de pro
blemas serios nos sistemas financeiros de Chile (an
tiga xoia da coroa de Latinoamérica), Exipto, Esta
dos Unidos, Grécia, Israel, Líbano, Panamá, Singa
pur e Taiwán. Incrementan-se as reservas sobreasa
úde da banca chinesa. Mentres, a recesión afonda-se 
en Rúsia, nas.antigas repúblicas soviéticas e no sules
te asiático e Xapón. Malásia impuxo o control de 
cámbio para manter as reservas dé divisas. 

As cifras que se empezan a manexar son de fábula. La
tinoamérica non dispón de reservas internacionais su
ficientes no seu conxt.into para cumprir cos pagos de 
200.000 millóns de dólares en débeda de curto prazo, 
emitida en bonos de diversa natureza, e de vencem~n
to iminente. Aos problemas de Brasil e Venezuela, su
man:se agora México e Arxentina. Ecuador acaba de 
seguer o exemplo de Colómbia e deprezou a sua moe
da a fin de frear a sangria de divisas. O FMI non dis
pón de carros para ir en axuda dos paises desta rexión, 
e Camdessus (director do FMI) fala xa dunha morató
ria de pagos mentres consegue os carros dun Congreso 

estadounidense reticente a soltar a galiña. 

O Fundo Monerário Internacional publicou a sema
na pasada cifras que rebaixan o crecemento mundial 
a 2% para este ano, cando ~n · Xaneiro falaba de 4%. 
Os dados de Agosto indican que se frecm ·as exporta
cións dos Estados Unidos, mália a depreciación do 

_ dqlar, e caen as importacións, mália os prezos de sal
do das matérias primas. Cambiou o talante calmo de 
Greenspan (director· da Reserva Federal) cando co
ñeceu que a_inflación subxacente (sin contar os pre
zos da enerxla e dos alimentos) en Agosto, nos Esta~ 
dos Unidos, subiu a 2,6~i, e gue ,a demanda interna 
nese m~smo mes casi non crece ( +0,2%). Como 

- consecuéncia disto, Greenspan suspendeu a ·esperada 
baixa de tipos de xuro-, coa cori.seguinte calda en pi
cada dos mercados de valores. Cámbio de seña, xa 
que os dólares foxen en masa cara á Estados Unidos 
e queren rendemento, ademais de seguridade. Por 
outra banda, as grandes .empresas multinacionais em
pezan a mostrar unha séria caída de benefícios. 

Os membros do Senado Virtual andan preocupados e 
non se poñen dacordci nunha receita global para unha 
crise global. Só por aqui, no reino de Cándido e do 
doutór Pangloss, segue;se insistindo en que "España 
va bien" e que "todo está baixo control". Nembargan
tes, o señor Rato tivo unha sacudida co primeiro café 
desta semana cando lle contaron que 282 fundos de 
itiversión que apostan en bolsa estaban ~a en perda 
neta .. Son 1,9 billóns de pesetas investidas en renda 
variábel: o 7% do aforro de todo o Estado español.• 

Iniciativa política 
MA.NUELCAO 

Tal ~ez poida ser motivo de sorpresa o cámbio de estraté
xia do nacionalismo galego nos tempos recentes optando 
con decisión e nitidez pola priorización dos aspectos rela
cionados coa construcción nacional e colocando nos seus 
xustos termos asuntos de tipo ideolóxico absolutamente 
colaterais e disfuncionais para o éxito e o asentamento fu
turo das posidóns ·e intereses da nosa terra. 

NDn me resisto a poñer un exemplo curioso das creéncias e 
pensamentos dalgúns integrantes do denominado nacionalis
mo galego como era a defensa das posicións da ditadura mo
nárquico-despótica do extinto líder norcoreano Kim Il Sung. 
Lémbrome de escoitar en certa ocasión como membros da fi; 
losofía Zuche desembar¿aron en Galiza para impartir doutrina 
en conferéncias e xornadas afins ao que pasaba por ser na
cionalismo galego. Mesmo creo que toda unha Aula Castelao 
en Pontevedra foi foro privilexiado para a doutrina Zuche 
que, ao menos para Galiza e para o que podia ser o nacionalis
mo galego, tiña menos sentido que, poño por caso, traer ao 
futbolista Ronaldinho a expoñer as suas opinións e explicar a 
sua estratéxia á hora de encarar a porteria contrária. Esta bur
la e utilización esperpéntica do noso mái preclaro ideól go 
nacionalista ilustra ben o desnorte espectacular d moiros co; 
lectivos importantes integrante do nacionalismo galeg . 

Naturalmente, non foron este grupo nen o eu aliado o 
que deron o cámbio de rumbo decisivo na recente Asemblea 
do BNG na que ficou claro que a e tratéxia anterior era, no 
mellor do§ casos, simplesmente errada e, no pior, un puro 
desvario. E ben certo que, hoxendia, os próprio líderes <les
tes grupos non dubidarian en correr un tupido veo sobre a 
paternidade de tales iniciativas como calqueira político pro
fisional. Hai que admitir e congratularse da positiva evolu
ción <lestes políticos pero convén lembrar de vez en cando a 
história recente ainda que só sexa para non repetila e ver a 
quen se entregan determinados timoeiros. 

A.N.T. 

'O vencellameríto cos 
nacionalismos basca e catalán 

coloca ao noso país na posición 
política e institucional que lle 

corresponde" · 

Con estes antecedentes só cabe felicitar ao nacionalismo ga; 
lego polo cámbio de rumbo encetado antes pero ratificado 
en Ourense que dotciu, por primeira vez desde a transición 
política española, a nosa terra dunha organización impor
tante ·que é capaz de marcar a iniciativa política a nivel ga
lego, estatal e europeu na procura de representar e dar solu; 
ción aos nosos principais problemas. Os lazos fraternais e a 
confluéncia de intereses das tres nacións garantiza a Galiza a 
preséncia na história ao mesmo nível que Euskadi e Catalu
ña. Convén lembrar que a institucionalización da autono
mía galega contou con graves atrancos pola auséncia de fo~
zas políticas próprias importantes e polos erros das existentes 
sendo remolona a posición do governo central para coa nosa 
terra. O vencellamento cos nacionalismos basco e catalán 
coloca ·ao noso país na posición política e institucional que 
lle corresponde. O feito de que o nacionalismo organizado 
ainda non sexa maioritário é unha circunstáncia histórica 
que pronto cambiará. Finalmente, haberia que pedir as cú
pulas galegas dos partidos estatais unha cerra altura de miras 
e unha actitude clara, prudente e medida a prol dos intere
ses reais de Galiza que a todos toca defender.+ 
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A concorrencia deslegal, 
ainda que non en sentido 
estrito, é o que motiva o 

conflito da descarga de peixe 
· galego no porto de 

Matosinhos. O anegamento 
pontoal dos mercados e a 

venda do peixe galego antes 
que o pescado portugués, tira 

cos prezos. lsto motivou a 
queima de mercadoria galega 

o pasado 15 de Setembro. 
Segundo os sindicatos, foron 

os armadores quen instigaron 
a alguns pescadores non 

identificados para realizaren 
unha acción que foi rexeitada 

pola maioria dos sectores 
pesqueiros de Portugal. As 

autoridades xa adiantaron que 
agardan que non se 

reproduzan os incidentes. 

As autoridades procuran 

En Matosinh 
antes que o 

*H. VIXANDE 

"Non aceitamos estes procedi
mentos", explicou Aníbal Sousa, 
do Sindicato dos Trabalhadores 
de Pesca do Norte, afiliado á 
Confederación Geral dos Trabal
hadores de Portugal, CGTP. En 
xeral, a queima da mercadería 
galega o Martes 15 de Setembro 
diante da lonxa de fresco de Ma
tosinhos, esparta a condena case 
unánime. Sindicatos, Governo e 
meios de comunicación manifes
tábanse en contra de procederes 
violentos. "Assim nao!", resumia 
a postura o titular da portada do 
semanário Matosinhos Hoje. 

O obxectivo da acción dos des
controlados foron camións gale
gas con peixe galega e español, 
ainda que tamén noruegués ou 
sul africano, e as instalacións dun 
intermediário a quen non só acu
san de realizar concorréncia des-
1 eal, senón tamén práticas de 
dumping, é dicer, venda por bai
xo do valor de mercado. A inten
ción do dumping seria facer cair 
os prezos para tirar partido. 

No porto de Matosinhos todas as 
voces claman contra a invasión 
do peixe galega e español -ás 
veces mesmo noruegués-, ainda 
que con posicións matizadas. 
"Chegan e fan baixar os prezos 
até níveis ínfimos", protesta Ri
cardo Carrigo, mariñeiro do Ge
mini de Lisboa, quen de seguido 
aclara que a terga-feira da pasa
da semana o seu barco estaba 
no mar. Oeste xeito, Ricardo dei
xa ben claro que el non partici
pou nos incidentes. "O problema 

-engade Ricardo-, é que os ga
legas non cumpren a lei; a solu
ción é esa, que cumpran a lei". 

"Entendemos que ha concurren
cia desleal porque o peixe gale
ga anega o mercado e ademais 
véndese antes que o peixe por
tugués. Asi que cando o peixe 
portugués chega á lonxa o mer
cado xa está saturado e o prezo 
baixa. Mália ser o naso pescado 
ser máis fresco, vai para fariña", 
explica Aníbal Sousa, que tamén 
discute o proceder dos mariñei
ros, que di que taran instigados 
por armadores e patróns. "Ade
mais, non entendemos a postura 
dos armadores; en Abril de 1997 
os sindicatos convocáramos un
ha tolga basada en tres pontos: 
contratos, subsídios e a 
concorrencia desleal. Pois ben, 
os armadores daquela amenaza
ron a quen secundasen a folga". 

Un mariñeiro de arrasto de litoral 
ten de salário 16.000 escudos ao 
mes máis unha porcentaxe sobre 
as vendas do pescado, por esta 
razón o colectivo dos traballado
res do mar está tan interesado 
como o formado polos armadores 
na estabilidade de prezos. Pala 
mesma razón, os mariñeiros son 
manipulábeis polos patróns, ain
da que, nalguns casos, como Ri
cardo Carrigo, os pescadores 
consideran "que os patróns non 
fan nada contra esta situación". 

Lonxa do Estado 

En Matosinhos, a organización da 
subasta de peixe corresponde a 
Docapesca, unha sociedade anó-

nima de direito privado cuxas ac
cións corresponden na sua totali
dade ao Estado portugués. O res
ponsábel de Docapesca, Júlio 
Vasconcellos, recoñece que "os 
camións que chegan da Galiza 
venden antes o peixe e baixan 
moito os prezos do pescado por
tugués, asi que cando este entra 
en subasta xa non ha ninguén pa
ra compralo". Ademais, Vascon-' 
cellas afirma que o peixe galega 
"rexista picos, ven só de cando en 
vez e entón afunde o mercado". 

Entre os armadores portugueses 
de Matosinhos, hai un acorde tá
cito para limitar o continxente de 
pesca que vai á lonxa para con
querir unha estabilidade de pre
zos. A pretensión das empresas 
é que Administración tamén limi
te a cantidade de peixe galega 
en lonxa. lsto impediria unha 
fluctuación tan acusada dos pre
zos, pero entraria en contradición 
coa lexislación da Unión Euro
pea, que imp-ide a intervención 
por parte do Estado no mercado. 
"Por iso a Docapesca. non pode 
limitar o ace·so de peixe galego", 
aclarou Júlio Vaconcellos. "De 
todos xeitos -dixo Vasconcellos
Docapesca fará que todo o posí
be I para que o peixe galego 
cumpra a lexislación portuguesa, 
xa que agora alguns continxen
tes non o tan porque nós non llo 
requerimos. Tamén trataremos 
de pór en marcha unha série de 
medidas técnicas, non adminis
trativas, para que a licitación se 
produza en pé de igualdade". Es
tas medidas técnicas en teoria 
consistirán na regulación do sis
tema de subasta para impedir 

s .. -•-:> 

\¡ -O res;nsábel de D~;~;~ 
tiJúlio Vasconcellos, asegus;f;i ·que 
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Anibal Sousa, do Sindicato dos Trabalha· 
dores do Pesca, repúdio os incidentes pe
ro reclama solucións á invasión do mer
cado polo peixe galega. 

que a poxa do peixe galega nas 
primeiras horas da noite afunda 
o prezo do peixe portugués. Oes
te xeito, ábrese a posibilidade de 
que as subastas sexan parellas 
no tempo para que o prezo dun 
peixe non solape ao outro. T eori
camente isto teria que permitir 
unha estabilidade de prezos ou 
unhas menores tluctuacións. 

Esta non é a primeira vez que se 
rexista un problema semellante. 
Hai catro anos tamén houbo un 
conflito derivado do anegamento 
do mercado a consecuéncia da 
venda de peixe transportado des
de a Galiza. Daquelas conquerí
rase un acorde entre galegas e 
portugueses á marxe das autori
dades para limitar a venda e re
gular a subasta para impedir que 
se afundisen os prezos. O acordo 
apenas toi cumprido durante 
dous meses e o peixe galego vol
veu a desequilibrar o mercado, 
criando periodicamente unha si
tuación que é a que na actualida
de padece Matosinhos. • 
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Celébrase o congreso 
sobre a economia galega 
na globalización 

Os dias 23, 24 e 25 de 
Seterribro celébrase en 
Compostela o congreso "A 
economia da Galiza. 
Desenvolvime-nto e 
globalización", qÜe organiza 
o Instituto Universitário de 
-Estüdos e~besenvolvimento 
da Galiz·a,- IDEGA, e ao que 
se apresentaron 94 
comunic~Cións para as cinco 
áreas temáticas do encontro. 

Os participantes abordarán 
cuestións relacionadas cos 
rasgos do modeio de 
crecemento e converxéncia 
económica, globalización e 
integración europea e as 
relacións con Portugal, a 
acción do sector público, 
análise sectorial e 
empresarial e os recursos, a 
povoación e o mercado de 
traballo.+ 

O ple1no de Bazán 
discrimina a Ferrol, 
di o BIOque 

O plano que elaborou a 
Sociedade Estatal de 
Participación Industrial, 
SEPI, para o estaleiro 
Bazán mantén o modelo de 
ordenación produtiva que 
tiña até agora e que 
-contempla como núcleo 
fundamental a construción 
naval militar. 

O mesmo plano desvia 
trabal lo desde Ferrol até os 
dous centros do Sul da 
península sen que haxa 
nengunha obra principal 
para Ferrol até o ano 2002, 
redúcese nun tércio a 
capacidade produtiva de 
Ferrol e concentra na 
factoria galega o 59% das 
baixas totais do recorte de 
plantel, o que supón o 
42,5% do cadro do persoal 
da fábrica ferrolá. Por todo 
isto, unha interpelación do 
BNG considera negativo 
este plano.• 

Amadeira, 
un sector por explotar 

Galiza produce un 40% de 
toda a madeira do Estado pero 
apenas manufactura a sua 
produción porque esta está 
orientada á inoústria papeleira, 
no canto de o~tar por extraer 
maior valor engadido neutras 
actividades como a produción 
de mobeis. Estas son as 
conclusións dun informe 
publicado polo Instituto de 
Estudos Económicos da 
Fundación Barrié. 

Segundo este estudo, o 
millón de hectáreas de 
superfície arborada e os 
noventa millóns de metros 
cúbicos de madeira 
producida poderian xerar 
160.000 postos de traballo (o 
paro que rexista o país e de 
190.500 persoas) se hai 
unha orientación cara 
actividades como a 
carpintaria, o móbel e o 
deseño. Contodo, é preciso 
mudar radicalmente a 
estrutura produtiva. • 
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Xosé Manuel Pereira 
'A nosa história ten ritmos diferentes e isa téñeno que ter en canta os investigadores' 

* CARME VIDAL 

Prémio Ferro Couselo de in
vestigación, Xosé Manuel Pe
reira vai publicar de contado o 
seu libro A Pontevedra de Fe
lipe 11 onde bota abaixo os tó
picos de análise histórica e 
reivindica o estudo dos ritmos 
próprios do país na investiga
ción. Difumina asi a existén
cia dunha forte crise no sé
culo XVI e interpreta que este 
feito foi comumente acepta
do por unha mímese directa 
do que acontecia na Meseta. 

Por que tala de ritmos pró
prios na história de Ponteve
dra do século XVI? 

Fronte a unha ldade Meia per
feitamente estudada, neste pe
riodo as investigacións pecan 
de tópicos, de traslación ao pais 
de temas importantes na Mese
ta. Négase a Galiza a existén
cia dunha história de seu. Onde 
máis claro se ve esa diferéncia 
é na poboación e na fiscalidade. 
A Felipe 11 sempre se lle recrimi
nou unha forte presión fiscal e, 
segundo a documentación, iso 
non pasa en Pontevedra. A vila 
tiña unha fiscalidade moi leva
deira e, en cámbio , a asifíxia 
vaise producir no século XVII. 

Está a dicer que era beneficia
da pola Corte? 

Non se trata de benefícios, o que 
acontece é que a monarquia non 
ten capacidade para exercer un
ha presión fiscal neste espazo e 
o que vai facer é chegar a acor
dos pontuais. No 1574 a facenda 
real entra en quebra e as Cortes 
aproban unha multiplicación por 
tres das alcabalas, que ven sen
da o IVE da época. En Ponteve
dra só pagan uns cantos produc
tos cando en Córdoba hai un pa
roxismo fiscal no que mesmo 
tentan cobrar alcabalas palas pe-

- dras extraidas das canteiras. Nas 
zonas próximas onde a Corte po
de facer efectivo o seu poder é 
onde a fiscalidade se multiplica 
por tres. Nas zonas galegas que 
están a ser estudadas -Ponteve
d r a, A Coruña ou a Terra de 
Montes- vese como se mantén 
unha evolución diferenciada á do 
interior castelán. Até agora veu
se facendo unha extrapolación 
do que acontecía na Meseta. Xa 
que Segóvia entra en crise no 
1575, Pontevedra tamén, pero 
pola base documental que esta
mos manexando atopámonos 
cunha realidade diferente. 

A base documental é entón de
finitiva para avalar a sua tese? 

Ternos unha situación asombro
sa, os documentos que ternos 
localizados situan a Pontevedra 
nunha posición privilexiada á 
par dos mellares lugares de Eu
ropa. As histórias de Ponteve
dra están feitas sobre tópicos 
pola insuficiéncia da investiga
ción, devén asi a ideia da crise 
a partir do 1575. Non é asi e un 
indicativo é o número de viciños 
que continua medrando, son 
dados impresionistas que ato
pamos en diversas fontes. A vi
sión tradicional indica que non 
hai recontos cando o que pasou 
é que non se buscaron de for
ma adecuada nos arquivos , as 
relacións atopadas teñen unha 

_función fiscal e, ás veces, son 
moi exaustivas. 

Defende vostede tamén que a 
galega é entón unha socieda
de tolerante. 

A.N.T. 

Durante ese tempo de explendor 
de Pontevedra -que é o que teño 
analisado- a economía vaise 
substentar en doua grandes pila
res, a pesca e o comércio maríti
mo. O mar é fundamental na vila 

e, como historiador do século 
XXI, teño que denunciar como se 
destruiron os peiraos e se lle im
pediu aos pontevedreses a rela
ción co seu sinal de identidade. A 
ronda de beiramar é a especula
ción privounos do mar e mesmo 
impediron que se vise desde un
ha pérola da arte galega como é 
a portada da igrexa de Santa Ma
ria, costeada coa aportación dos 
mareantes. A relación co interior é 

·mínima. As tres colónias máis im
portantes que se establecen na 
vila son as de bretóns, flamencos 
e portugueses. É unha sociedade 
moi aberta e cosmopolita, non hai 
segregación. Non atopei en toda 
a ampla documentación do XVI a 
máis mínima referéncia aos xude
os como persoas diferenciadas e 
están ai porque os seus apelidos 
aparecen. Moitos dos conversos 
portugueses fuxen do seu pais 
tendo Galiza como ponto de pa
so, polo que unha parte deles fica 
aqui. Por que existe entón Maria 
Soliña? Porque era unha, se hou
bese cinco mil non seria nomina
da. Os problemas son outros, a 
Inquisición atópase cun clero que 
non sabe ler e cun~as prácticas 
sexuais coñecidas. E unha socie
dade tolerante que muda no sé
culo XVI 1 porque se dá un proce
so de ennobrecemento. + 

Corredor de fondo na investigación histórica 
Xosé Manuel Pereira foi o se
gundo galega que correu unha 
maratón en menos de duas ho
ras e meia. O dado pode non 
ser stgnificativo para entender a 
faceta de investigador, que ta
mén, pero dá nunha boa metá
fora da sua vida. Con doce anos 
deixou de estudar e comezou a 
traballar como electricista. En 
Malvar comprometeuse na mili
táncia sindical con CCOO e pro
tagonizou máis dunha folga na 
construcción. Un dia viuse na 
rua e explica o seu despido co
mo resposta da empresa á sua 
actividade sindical. Decidiu en-

Enfermos da 
Sida, un 'circo' 

,, . 
nas urxenc1as 
de Compostela 

Sobre os múltipeis obstáculos 
que padecen os enfermos da Si; 
da ven pronunciándose nos últi; 
mos dias o comité anti;Sida de 
compostela. Se ben xa denun; 
ciaron que compañías de seguros 
e empresas evitan a relación co; 
as persoas que padecen a doenza, 
fixeron público esta semana dun 

tón que a saida podia estar en 
preparar unhas oposicións. Tiña 
xa máis de trinta anos cando co
mezou de novo a estudar. Pa
sou tamén a militar na CIG por
que entende que "é a única for
ma de progreso". 

Ti rou o graduado escolar 
presentándose por libre e co
mezou logo o bacharelato por 
nocturno. Coma un estudante 
ao uso seguiron o COU e a Se
lectividade. No tempo traballa
ba como camareiro en vodas e 
discotecas, levaba a balixa dun 
banco e un sinfin de activida-

caso de "falla de profisionalida; 
de" no Hospital Xeral de Galiza 
en Compostela. 

A persoa afectada, da que se 
garda o anonimato, atopouse 
mal xa que tiña unha hemorrá; 
xia intestinal e pulmonar. Do 
seu centro de atención primaria 
enviárono ao Hospital Xeral, 
cun volante de urxéncias. Ali o 
médico que o atendeu remitiu, 
no a un especialista. Segundo 
cantan desde o comité, "por 
sorte esta persoa tiña cita na 
unidade de seguimento un dia 
máis tarde e o profesional que o 
atendeu non daba crédito, in; 
gresou no hospital onde se lle 
tratou e se lle fixeron as probas 
oportunas". Chaman a aten; 
ción sobre o feíto de que unha 
persoa que apresenta uns sínto, 
mas que presaxian gravidade se, 
xan desviadas "cando neste 
hospital hai médicos especialis; 
tas de VIH/SIDA que fan gar, 
das dia e noite". 

O comité anti;Sida denúncia o 

des que lle permitian continuar 
estudando. Matriculouse en 
História e para os últimos dous 
anos da licenciatura xa tiña un 
dos mellares expedientes da 
promoción , as notas permití
ronlle obter unha bolsa de co
laboración nun departamento 
que lle supuxo un bo apaño 
para comezar a investigar. 
Apresenta a sua memória de li
cenciatura, fai os cursos de 
doutoramento e agora ten ben 
avanzada a tese que o conver
tirá en breve en doutor. Unha 
carreira universitária própria de 
certo dun corredor de fondo.• 

trato, en anteriores ocasión, 
que se lles dá en Urxencias a 
pacientes afectados polo virus 
ou pola doenza. "Se lles mira 
como se fose un circo, ademais 
se avisan por que teñen a via 
obstruída 'ªdo suero, haio xen, 
te reticente a lles poñer a via 
ben. É o caso concreto dunha 
persoa á que lle tiveron todo 
unha noite cunha bolsa de sue; 
ro e non llo miraron até que di, 
ta persoa cansouse e marchou 
do hospital arrancándose ela 
mesma a bolsa de suero, que es, 
taba intacta". A persoa á que 
fan referéncia puxo unha reda, 
mación no hospital polo trato 
que recebeu. 

Ademais de calificar as conduc; 
tas dos sanitários como falla de 
profisionalidade, o comité sinala 
que esta atitude desminte as de, 
claracións por parte do respon; 
sábel no estado sobre da Sida, 
Francisco Parras, nas que sina; 
lan que a sociedade comezaba a 
tratar esta enfermidade dun xei; 
to normal.• 
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Remata a vista oral da 
abordaxe do Quechulo 

No xulgado do penal de Ribei
ra comezou o Luns 21, tras 
ser suspendido anteriormen
te, o xuízo pola marte dos 
dous tripulantes do veleiro 
Quechulo, en 1995, ao ser 
abordada a sua embarcación 
polo buque Cervantes. A acu
sación do caso amosou que a 
sinal de socorro emitida polos 
rapaces non fora atendida po
lo centro zonal de Salvamento 
Marítimo, cuxos responsábeis 
argumentaron que non se po
de facer caso de todas as si
nais de axuda que se peden 
xa que moitas son anónimas 
e imprecisas. Os pais das víti
ma pensan que tanto desde 
Salvamento como desde o 
Clube de Mar de Vilargacia, 
organizador da regata, houbo 
desinterese para atender a 
chamada e non se tivo en 
canta o perigo da traxectória 
do buque. A defensa da com
pañia do buque tratou de 
amosar, pola sua parte, que 
calqurera embarcación puido 
levar por diante ao veleiro. A 
vista oral rematou o Mércores 
23.• 

lntercámbio 
de experiéncias sobre 
drogadición en Vigo 

Destinadas a todos os pro
fesionais e persoas intere
sadas en coñecer as expe
riéncias levadas a cabo an
te a problemática da droga
dición, celébranse durantes 
os dias 24, 25 e 26 de 
Setembro as xornadas mu
nicipais sobre drogodepen
dencias no Auditorio Caíxa
vigo desta cidade. Temas 
como a eficácia dos progra
mas de metadona ou o sub
ministro de heroína como 
forma de tratamento serán 
debatidos nestas xornadas, 
que son, ante todo, unha 
posta en coñecemento dos 
diferentes planos 
municipais que se levan a 
cabo no Estado. U nhas 
duascentas cincuenta per
soas participan no 
encontro.• 

As traballadoras 
do Centro de 
Minusválidos de Ferrol 
xa poden levar pantalóns 

O conflito das camareiras do 
Centro de Atención a 
Minusválidos Físicos de 
Ferrol, que depende do Minis
tério de traballo, rematou nun 
acto de concialiación o Xoves 
17 de Setembro no que a di
reción do centro aceptou que 
puideran usar pantalóns no 
seu traballo. Como xa se ex
plicaba no número anterior 
(ver ANT nº 848) as camarei
ras, á diferéncia das outras 
traballadoras, tiñan como uni
forme obrigatório a saia, e a 
direción negarase ao cámbio 
"pola compoñente hosteleira 
do seu traballo e polos usos e 
costumes sociais". A partir do 
acordo acadado no xulgado, 
as camareiras solicitarán a 
sua opción, pantalón ou saia, 
e a demanda non chegará a 
xuízo.+ 
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Guillerme Vázquez sinalou que a "defensa da vida" que fai a direita anica unha ideoloxia reaccionáña. Rosa Aguilar, de IU, manifestou, ao remate da sesián, que as mulleres fi
con sen decisión sobre a matemidade. A.N.T. 

O deputado nacionalista Guillerme V ázquez defendeu un ha lei de prazos 

Os votos de CiU e PNV 
derrotaron as proposicións para ampliar o aborto 
4* MANUEL. SEOANE 

Balbordo nas ruas, despregue 
policial abraiante e travestis
mos de consciéncia nas ban
cadas do Congreso. Tal foi o 
contexto no que se desenvol
veu o tenso debate das catro 
proposicións de leí favorábeis 
ao cámbio na lexislación res
peito da interrupción do emba
razo apresentadas por PSOE, 
IU, BNG e Nueva Izquierda. 
Todas elas foron derrotadas 
como produto dos pactos 
parlamentares que ligan a 
PNV e CIU co Governo Aznar. 

Houbo súpetas conversións mo
rais : Pauiino Rivero (Coalición 
Canaria) cambíou o senso do 
seu voto (do ºsi" ao "non") a res
peito do último debate en Fe
breiro. Joxe Joan González de 
Txabarri (PNV) emulou o pin
chacarneiro de Rivero. Nadal 
(CIU) mudou do "si" á absten
ción e Guardáns aterrou final
mente no "non" logo de abando
ar o acubillo da abstención. A 
proposición de lei do BNG, -a 
máis progresiva xunto á de IU
defendia a despenalización do 
aborto nas 16 primeira semanas 
de xestación. Recebeu 168 vo
tos a favor e colleitou 177 en 
contra. A do PSOE -diminuído 

pela auséncia de Francisco Váz
quez- ficou desbotada por un só 
voto: 172 a prol, 173 en contra. 

O PP premeu ao límite aos seus 
aliados parlamentares. Unha de
rrota no Congreso nunha cues
tión tan sensíbel parta o centro
direita estatal teria sido interpre
tada en chave de extrema debili
dade do Governo Aznar. Com
pre non esquecer que o debate 
dos orzamentos está á volta da 
esquina e que nomeadamente o 
PNV xa se ten afastado dabon
do coas suas recentes xiradelas 
na chamada cuestión basca. 

A direita social puxo todos os 
seus resortes para condicionar o 
debate. Cantos de activistas per
tencentes a grupos católicos cer
caron o edifício do Congreso e 
mesmo puxeron en escena o re
zo do rosário mentres os deputa
d os debatían se tomaban en 
consideración catre propostas 
para modificar a lei. Non estive
ron sós; para completar o retorno 
ao pasado apareceu en escena 
o xefe da Alianza para a Unídade 
de España, Ricardo Sáenz de 
Ynestrillas. O líder ultradireitista 
tentou encadearse nas reixas 
que dan ao pátio do pazo de 
congresos, impedíndollo a poli
cía. Enfrente, os colectivos femi-

nistas tamén se mobilizaban. 

"Aqui do que se trata é de criar 
a falsa impresión de que falar 
do aborto no Estado español 
equivale a crispar a cena políti
ca. Nada máis incerto. A socie
dade está aberta a aceitar unha 
nova lexislación que dea arran
xo a determinadas situacións 
verdadeiramente intolerábeis, 
ás que se ven abocadas as mu
lleres por non veren recoñecido 
o seu lexítimo direito a decidi
ren sobre a sua maternidade", 
avalia o deputado do BNG Gui
llerme Vázquez. 

Trece anos despois da lei dos 
tres supostos, segue habendo 
abortos clandestinos e realiza
dos fóra do Estado, indicou Gui
llarme Vázquez. "Segue tamén 
a haber médicos que invocan a 
obxeción de consciéncia na sa
nidade pública para logo, nunha 
incualificábel mostra de dupla 
moral, non ter menor reparo en 
praticar abortos en clínicas pri
vadas", denunciou para engadir 
que "o debate non é se esta
mos ou non a prol do aborto; o 
que se debate é se debemos 
castigar penalmente a aquelas 
mulleres que se ven empurra
das a botar mao dun recurso 
extremo". 

XOSÉ MA~UEL MEXUTO 

Mónica e os gurus 

Na prática, a proposta do 
PSOE era a única que tiña op- · 
ció ns de prosperar, ao outorgar 
as direcións dos grupos paral
mentares de CIU, PNV e CC li
berdade de voto aes seus de
putados. A proposta introducía 
un cuarto suposto -o de conflito 
persoal, familiar ou social- para 
descriminalizar a interrupción 
do embarazo. A liberdade de 
voto non rexia para as outras 
tres propostas, ao seren todas 
elas leis de prazos en virtudes 
das cais a única instáncia deci
sória na matéria pasaba ser a 
própria muller. 

En contra das proposicións, o 
PP argumentou que a amplia
ción do aborto non respostaba.á 
demanda social e que o PSOE 
actuaba con oportunismo ao ter 
podido, cando governaba, levar 
a lei adiante. Para Guillarme 
Vázquez "o que no fundo aga
cha a direita baixo a fraseoloxia 
de defensa da vida é unha ideo
loxia reaccionária que identifica 
sexualidade con reprodución, 
qlJ.e fai unha aposta .. moi deter~ 
minada pela família tradicional e· 
que ten como principal fúnda
mento o de negarlle á muller a 
sua condición de ser humano 
autónomo, capaz de decidir sen 
nengunha instáncia exterior".+ 

Vai o grande comunicador dos meios de 
abano estatal e ceiba unha confesión non 
autoinculpatória, a maré tena a favor, "eu 
nestes temas declárome profano", e entón' 
ponse en marcha a maquinária dos gurús, 
eles si saben, a eles foilles revelada a ver
dade sagrada, han deitar en nós a sua sabe
doria e nós habemos · ficar cheos da sua lu
zada esclarecedora. 

o índice Nikkei (o da bolsa de valores de To
kio), acougai e deixai que falen e opinen os 
gurús, os novos esexetas. 

Eu destes temas declárome profano e nin
guén se admira de tal confensión de igno
ráncia: o grande comunicador sabe que 
socialmente é aceitada a pose de quen olla 
para a economía como quen se debruza 
fronte un enigma índexergábel e só acce
síbel para os grandes sacerdotes (o mes
mos que nos conduciron á beira do abis
mo, os que agora escreben no New York ti
mes que o sistema da globalización está a 

un paso do colapso). 

A cousa vai disto: valeirar a política, desgaza
la da economia, é dicer, de toda referéncia 
material, convertela en espectáculo mediáti
co vougo de toda substáncia e doadamente 
reductíbel a fluídos corporais intercambiá
beis, de xeito que a causa final de todo sexa a 
debilidade da carne, o grande emperador co
lleito en adultério inapropriado, o grande im
pério sen capacidade de reaxir por culpa dun 
xurro de esperma, eis a posmodemidade na · 
sua fasquia máis nua: os mercados déitanse 
na saia de Mónica. • 

O grande comunicador cumpriu o seu papel: 
non vos preocupar pobres mortaís se non 
comprendedes os arcanos da economía, eu 
tampouco dou dexergado que se agacha tras 

Nº 849 - ANO XXI 

Euskadi reclama 
un referendo en Trebiño 

O Governo basco vai remitir ao 
Executivo central unha solicitu
de para autorizar realizar un 
referendo nos dous concellos 
que compoñen o Condado de 
Trebiño para dar a posibilidade 
de intergrar este território na 
Comunidade Autónoma basca, 
tal e como queren os habitan
tes do enclave burgalés. O Go
verno de Euskadi acóllese a 
unha senténcia do Tribunal 
Constitucional de 1986 que da
ría máis facilidades á segrega
ción e á integración posterior. 
O problema é que tanto as 
Cortes de Castela-León como 
a Deputación de Burgos poden 
bloquear o proceso meiante un 
veto. O Parlamento basco de
clarou que "o contencioso de 
Trebiño debe ter como único 
límite o respeto á vontade dos 
trebiñeses". • 

O PCE pola 
autodeterminación e 
o Estado federal 
repubricano 

Na tradicional festa anual do 
Partido Comunista de Espa
ña, celebrada o Sábado 19 de 
Setembro en Madrid, o secre
tário xeral desta formación, 
Julio Anguita, proclamou que 
o seu partido defende o direi
to de autodeterminación dos 
povos no Estado español, 
ademais dun modelo federal 
repubricano. Os comunistas 
teñen previsto para Decem
bro un congreso que debería 
abordar a substitución do lí
der do partido. O deputado 
Francesc Frutos é o candida
to con máis posibilidades ao 
relevo.+ 

António Guterres 

Sampaio contraria 
a Guterres no caso 
da regionaliza~áo 

O presidente da República de 
Portugal, Jorge Sampaio dixo 
en Beja que se xurden dúvidas 
sobre o resultado do referendo 
da regionalizagáo, "há 
mecanismos bastantes para as 
resolver". A declaración de 
Sampaio anúncia que o presi
dente non deixará de enviar ao 
Tribunal Constitucional a lei 
das rexións se o Partido Socia
lista e o Partido Comunista 
Portugués insisten en avanzar 
no caso de que o "sim" venza 
sen teren votado o 50% dos 
eleitores. Esta posición de 
Sampaio contraria ao primeiro 
ministro António Guterres, que 
defende a regionalizagáo se o 
resultado da consulta é maiori
tariamente a favor, mália que 
no referendo non haxa unha 
participación superior á metade 
do censo eleitoral. + 
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Bizén Fuster, presidente da Chunta Aragonesista 

'Aragón non pode ficar fara da Declaración de Barcelona' 
* R. RAMOS I ZARAGOZA 

Segundo todas as sondaxes, 
Chunta Aragonesista é o par
tido aragonés con máis pro
xección de futuro e está cha
mado a xogar un importante 
papel na política aragonesa 
dos próximos anos. Bizén 
Fuster é desde hai tres anos o 
presidente da formación. 

Que expectativas ten CHA de 
cara ás eleicións de 1999? 

Xa constatamos que todas as 
sondaxes non son favorábeis, 
fagan-se desde onde se fagan. 
As nasas perspectivas pasan 
por un crecer'nento sustantivo, 
por ter un grupo parlamentario 
próprio. Ese crecemento, que 
podería ser cercano a dobrar os 
nasos resultados, pode ter unha 
maior repercusión no número 
de deputados e concelleiros. 

Por outra parte, debemos saber 
aproveitar os apoios e, en xeral, 
a boa disposición da sociedade 
aragonesa no seu conxunto. Te
m os un mandato da nosa 
Asambleya Nazional, cuxo lema 
era Abriendo espacios, no que 
ternos moi claro que hai moitos 
miles de aragoneses que, sen 
identificar-se dunha forma exac
ta coas nosas siglas, si que po
den suscribir unha alternativa 
empuxada desde CHA. 

Estamos dispostos a incorporar 
novas persoas, novos talantes, 
porque o aragonesismo, como o 
nacionalismo aragonés, non son 
património de ninguén. Quere
mo-nos dirixir a unha maioria so
cial de aragoneses, aproximada
mente un 60% de persoas que 
se definen como progresistas. 

Entraria CHA nalgun governo 
de coalición se, como é posí
bel que ocorra, ninguén atin
xe a maioria absoluta na pri
mavera? 

O que ternos moi claro é que 
non iremos en coalición con nin
guén. Despois das eleicións, es
tamos abertos a falar. negociar 
e chegar a acordos. E difícil que 
entremos a formar parte dun go
verno, pero si podemos apoialo 
cos nasos votos, sempre sobre 
bases programáticas. 

Ademáis das eleicións auto
nómicas e municipais, tamén 
haberá unha cita coas europe
as. Estará presente CHA nes
tes comícios? 

O noso obxectivo é acudir, sexa 
como sexa. Unha das nasas pri
meiras accións políticas foi , no 
ano 87, acudirás eleicións euro
peas de 1987, coa coalición Es
querda dos Pobos, liderada da
quela por Euskadiko Ezkerra. 
Hoxe, o partido máis forte desa 
coalición (xa que EE desapare
ceu) somos nós, que entón éra
mos a forza política menos im
portante. Na medida que existan 
posibilidades de reeditar unha 
coalición destas características 
faríamolo. O que non estamos 
dispostos a facer é coaligamos 
polo mero feito de non estar sós. 
Se non chegamos a acordos con 
nengunha forza política, estuda
remos seriamente a posibilidade 
de presentarnos en solitário. 

Unha das noticias políticas 
do pasado verán foi a deno
minada Declaración de Bar
celona. Xa analizou CHA o 
seu contido? 

Ternos .pendente un debate in
terno do partido sobre esta De
claración. Na primeira reflexión 
que fixemos é que non se res
petaron as formas. Se o que se 
pretende é crear un grande fo
ro de debate e atinxir acordos 
con todos os partidos naciona
listas do Estado, non ten senti
do que tres partidos se auto
e rixan nos portadores das 
esencias nacionalistas. Critica
mos o feito de que sexan estes 
tres e non outros . Por qué non 
estaban representadas as for
zas nacionalistas de esquerdas 
de Cataluña e Euskadi? Por 
non citar a outros partidos na
cionalistas doutras comunida
des ou países. 

Feita esta salvedade, ternos que 
dicer que o sustancial dos postu
lados da Declaración son perfec
tamente homologábeis coa posi
ción respecto ao Estado que 
CHA adoptou , p lasmados na 
conferéncia nacional que tive
mos sobre Aragón e o Estado 
hai uns poucos anos. O noso ob
xectivo é que Aragón non fique 
fóra dos grandes pactos que, 
neste sentido, se poidan dar. 

Xa tivemos contactos este ve
rán con alguns dos partidos fir
mantes. Unha das nosas condi
cións que nós puxemos é que 
este foro estexa aberto a todos 
os nacionalistas, porque o que 
se decida ai , afectaranos a to
dos. Polo demáis, incremen 
taremos os nasos contactos 
nos próximos meses.• 
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De Caspe 1936, 
ao novo 

• aragonesismo 
O tres de marzo de 1996, 
o mesmo dfa que Aznar 
gañaba as eleicións e o 
BNG entraba no 
Congreso dos 
deputados espafiol, 
Chunta {Unión) 
Aragonesista estaba á 
beira de conseguir un 
representante nas 
Cortes españolas. Ao 
seu candidato, o 
lexendário cantautor 
José Antonio Labordeta, 
faltáronlle uns poucos 
miles de votos. 

Hoxe, Chunta 
Aragonesista (CHA), 
partido nacionalista de 
esquerdas, herdelro das 
ideias políticas de 
Gaspar Torrente 
{fundador do movimento 
aragonesista de 
principios de século e 
presidente do Congreso 
autonomista de Caspe, 
en Xuño de 1936) e dun 
importante sector do 
Partido Socialista de 
Aragón {que tivo 
representación na 
Asambleia Constituinte 
de 1977, en Madrid), asi 
como outras forzas 
políticas surdidas 
despois {Movimiento 
Nacionalista Aragonés, 
Izquierda Nacionalista 
de Aragón, ... ), ten dous 
deputados nas Cortes de 
Aragón e representación 
nos concellos máis 
importantes do paf s 
(Zaragoza, Uesca, 
Teruel , Chaca, 
Samianigo, Tarazana, 
L' Almunia, 
Calamocha ... ). + 
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Graciela Fernández Meiiide 
'Non aspiro ao governo arxentino só por ser a nai dun desaparecido' 

'*PATRICIA GRINBERG/ BOS AIRES 

Foi a grande trunfadora das eleicións parlamentares de 
1997, cando se impuxo sobre o governante partido peronista 
na província de Bos Aires como deputada nacional pola 
Alianza, coalición integrada pola UCR -que lidera Raul Al
fonsin- e o Frente País Solidario -de centro esquerda-. Gra
ciela Fernandez Meijide, é unhas das precandidatas presi
denciais da Alianza para as eleicións xerais do vindeiro ano. 
O seu tillo Pablo toi secuestrado e desaparecido pola ditadura 
de Videla, e nesa época ela intégrase na Asembles Permanente 
para os Direitos Humanos. Nesta entrevista analisa os proble
mas económicos da Arxentina e as suas aspiracións políticas. 

Cando protagonizou o trunfo 
das eleicións de 1997, alguns 
diários europeus titularon 
"unha nai da Praza de Maio 
foi electa deputada na Arxen
ti na". Vostede identificase 
con ese título, mália ter evi
tad o apresentarse ante o 
eleitorado como a nai dun 
xoven desaparecido durante 
a ditadura? 

Nunca o utilicei , pero non o fi
xen primeiro porque eu non son 
só a nai dun desaparecido, se
nón haberia miles de gracielas 
porque na Arxentina houbo mi
les de desaparecidos. Segundo, 
que pala miña loita anterior, ir a 
reafirmar a loita polos direitos 
humanos é unha redundáncia, 
a min o que me quedaba por 
probar é que podo governar. E 
non se governa desde o femi
nismo ou os direitos humanos. 
E o resto que? Ninguén gaña 
unha eleición, ninguén preside 
un país senda só expresión, por 
lexítima que sexa, dun aspecto 
das necesidades dese país. 

Nelson Mandela chegou á pre
sidencia de Sudáfrica a partir 
da sua loita contra o segrega
cionismo racista. 

Pero aí houbo unha revolu 
ción ... Era o presidente da con
frontación máis dura na que 
partían dunha situación de de
fensa dos seus lexítimos direi
tos. Non é o mesmo a pelexa 
pala liberación que a constru 
ción , ás veces coinciden as 
condicións e outras non. 

Pero ter o rol de bon adminis
trador non exclue o de defen
sor dos direitos humanos? 

No noso país non alcanza ser 
un bon administrador, porque 
ainda hai moitos cámbios para 
facer. Se falo de direitos huma
nos refírome a Canadá pero, 
claro , en Canadá hai un seguro 
social, hai educación pública e 
todo un sistema que permite ir 
máis alá. Aqui perdimos e ain
da fai falla moita enerxia. Non 
se pode governar só para un 
sector. 

O próximo presidente terá 
que lidiar con grandes temas 
como as empresas privatiza
das. Pódese controlar estan
do xa os contratos asinados 
polo actual governo? 

Algunhas privatizacións estive
ron moi mal feítas, como as te-
1 ef ón i cas, porque non había 
nen marco legal -fíxose por 
decreto- nen organismo regu
lador prévio. Por decreto pro
longouse o contrato e por esa 
razón poden facer o que lles 
pete coas tarifas. Outras, co-

mo o caso do gas e da electri
cidade, fixeronse por leí. O que 
é certo é que as empresas pri
vatizadas aumentaron a cares
tía da vida; hoxe gástase máis 
en servizos que en comida. 
Desgraciadamente, moitas 
destas conce-
sións foron mo-

mo analisa esta situación? 

O último problema que mencio
na empeorou nos últimos anos, 
porque o pequeno chacarero 
existía na pampa húmeda, en 
tanto que o ingreso da tecnolo-

xi a, esta carreira 

nopólicas e iso é 
mao xa que eli
mina a compe
téncia, Que po
demos facer? 
Teñen que fun
cionar organis
mos reguladores 
en sério, ten que 
facerse todo o 
posíbel para que 
non estén politi
zados, se non se 
corrompen facil
mente e debe 
haber un control 

IN , este pa1s 

desenfreada por 
ir a máis, obríga
os a mercar má
quinas cada vez 
máis sofistica
das, as sementes 
son cada vez 
máis caras, hai 
pools de semen
tes que as fan a 
cada de maior 
calidade. A in
vestigación faise 
sempre fóra e hai 
que mercala. lsto 
fixo que moitos 

non podes 
chegar a ser 
presidente se 
non che corre 
sangue palas 
veas, se non tes 
autoridade. 

do Parlamento, 
cunha comisión 
bicameral que 
este controlando 
permanentemen-
te se se cumpren 
as condicións . O organismo 
controlador, respeito da socie
dade, ten que defender os inte
reses do cidadán . Hai xente 
que non ten auga corrente nen 
lle chega a luz porque non ten 
cartas para pagar ese direito. 
O Estado ten que prever como 
compensar esa situación, bus
cando os inversores, controlan
do o cumprimento dos contra
tos e estimular que os servizos 
cheguen a aqueles lugares on
de é necesário que haxa auga, 
por exemplo. 

Por un lado neste país federal 
Bos Aires segue sendo o cen
tro que atrae aos xóvenes a 
estudar ou a buscar traballo. 
Por outra parte, as pequenas 
producións agrícolas non re
sisten frente ás grandes. Co-

pequenos e me
dianos produto
res remataran 
por vender aos 
grandes grupos 
de sempre. Te
rnos un país de-

sintegrado por meternos no 
mercado sen controis institucio
nais nen políticas sociais. Aquí 
poucos gañan moito, consumen 
moito, para os cales o Estado 
existiu sempre, e os outros, on
de o Estado dixo "pobres houbo 
sempre ", ciruxia maior sen 
anestésia. 

O mesmo pasa coas províncias, 
cando se dicia Formoso é unha 
provincia inviábel é o mesmo 
que dicer que "pobres houbo 
sempre". Hai que poñerse a tra
ballar para descobrir as poten
cialidades de cada lugar e se 
houbera que aceptar que nal
gunhas zonas ten que haber 
economía de supervivéncia, hai 
que axudar a que haxa econo
mía de supervivéncia. Hai un 
boom da mineria e Arxentina 

O problema dos desaparecidos e o posíbel xuí:z:o aos militares implicados marcarán 
a vindeira lexislatura na Arxentina. Na fotografia superior, á direita, Graciela Fer· 
nández Meijide, que came:z:ou a sua militáncia política no seo das organi:z:acións pro 
direitos humanos. A.N.T. 

non ten capacidade para explo
tala e veñen empresas de fóra, 
sobre todo canadienses e aus
tralianos. Un imaxina que en lu
gares como Catamarca ou Tu
cumán onde o desemprego su
be a un 30%, un pensa, que 
ben, semellante mina, que ten li
ña aerea própria, canto traballo 
debe dar na zona .... En realida
de, se hai dous catamarqueños 
traballando ali xa é moito. A nin
guén se lle ocurriu preparar aos 
mozos para a mina. E os gover
nos teñen que estar sempre, é a 
sua obriga, dez pasos por dian
te. Por iso a educación é funda
mental e non só para alfabeti
zar, que era o grande logro an
tes, senón para formar de cara 
ao emprego. 

Cal poden ser as medidas pa
ra frear a débeda externa? 

Hoxendia o problema da débe
da externa é que continua au
mentando desmesuradamente e 
que se aumentou o pago de ma
neira considerábel. Xa non atin
xe a un organismo: cando se 
transformou en bonos, espallou
se a débeda por todo o mundo. 
Non sabemos cantos velliños 
xaponeses teñen bonos da dé
beda externa arxentina. Se nos 
sentasemos a reconsiderar a 
débeda externa, só se poderia 
facer nunha parte porque como 
sentar a tanto particular a con
versar? A lgrexa está impulsan
do unha condonación da débe
da dos paises máis pobres e, en 
troques, nós non entraríamos 
nesa categoria porque pasamos 
de nove mil dólares per cápita. 
Como solución, inclinaríame a 
pensar nun refinanciamento. 

lmaxínese sentada no sillón 
presidencial ... 

Encantaríame ser Deus, estirar 
as mans e dicer: nun dia amaño 
isto, ao dia seguinte o outro, e o 
Domingo o festexamos. Ternos 
que facer un plano de ación, po
ñernos metas, obxectivos e, so
bre todo, estabelecer priorida
des de oi:ide meter primeiro o 
esforzo. E importante non dei
xarse arrastrar pola idea de po
der. Cando un vai avanzando, 
aparece rapidamente unha corte 
de xente que alimenta a crenza 
de que un é especial. E a tenta
ción é moi forte , o desgaste ta
mén, e cando maior é a respon
sabilidade, tamén medra a soe
dade. E pode resultar interesan
te que calquera alimente a auto
complacéncia. Entón xa non se 
escoitan as críticas. O único an-
tídoto que coñezo é saber rirse 
dun mesmo. 

En xeral, as mulleres que as
cenden a posicións de poder 
masculinízanse. 

Nun mundo tan duro como este, 
non se pode ter un perfil débil. 
Penso que a min non me ven 
masculina, mais ben como nai, 
tia ou irmá maior, pero nunca 
me din mister Churchill ... Ade
mais non podes neste país che
gar a ser presidente se non che 
corre sangue polas veas, se non 
tes autoridade. En Arxentina hai 
problemas sérios, non é un país 
acomodado ... Aquí non te podes 
imaxinar a un Jospin. • 
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Aesquerda 
gaña as lexislativas 
en Suécia 

Mália que o Partido 
Socialdemócrata reduciu os 
seus escanos de 161 a 131 
nas eleicións lexislativas 
suecas do pasado Domingo 
20 de Setembro, en conxunto 
a esquerda foi a vencedora 
dos comícios. Os 
socialdemócratas 
conqueriron o pior resultado 
dos últimos 75 anos e só 
acadaron o 36,5% dos 
sufráxios . Porén, a esquerda 
socilademócrata poderá 
governar co apoio do Partido 
Esquerda e dos Verdes. 
Precisamente o Partido 
Esquerda foi o que conqueriu 
unha maior suba nestas 
eleicións xunto co Partido 
Cristiano Demócrata. En todo 
caso, o primeiro ministro, 
Góran Persson, manifestou 
que está disposto a governar 
en minoría os vindeiros catro 
anos.+ 

En quince dias 
os británicos retirarán 
catrocentos soldados 
do Ulster 

Nos vindeiros quince días 
catrocentos soldados do 
británico Royal Ulster 
Constabulary abandonarán 
Irlanda do Norte, segundo 
anunciou o chefe deste 
destacamento. Hai dez 
dias, os soldados 
británicos deixaron de 
patrullar por Belfast. 
Nestes momentos debátese 
a integración do Sinn Féin 
no Executivo norirlandés, 
ainda que os unionistas 
queren pechar esta 
posibilidade aos 
republicanos entanto o IRA 
non entregue as suas 
armas. Os grupos 
paramilitares unionistas 
tampouco fixeron entrega 
do seu armamento.• 

Irán abraza a EEUU 
pola crise de Afganistán e 
retira a condena 
a Rushdie 

Irán e os Estados Unidos son 
temporalmente aliados, 
sobretodo despois do 
recrudecimento da crise de 
Afganistán, onde os talibáns 
sunies perseguen aos 
mulsulmáns chiies -a mesma 
corrente que governa o Irán. 
Mentres Irán concentra 
tropas na fronteira Leste e 
acusa aos talibáns de 
"realizar crimes contra o 
islam", tamén realiza un 
aceno para congraciarse cos 
norte-americanos e retira a 
condena a marte a Salman 
Rushdie por escreber 
Versículos satánicos. 
Estados Unidos, que 
demonizou durante máis de 
unha década a Irán, 
comezara a achegarse aos 
persas cando a crise do 
Golfo, cando outro inimigo do 
Irán, como é Iraq, 
enfrentouse aos americanos 
despois de invadir, co 
permiso deles, Kuwait.• 

-.., 
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Para a história do 
seu breve periodo 
democrático, Fraga 

1 deixa maiormente 
instantáneas con 
caciques. Aparee.e 
de ganchete con 
Castro de 
Ponteareas, para 
retrasar a 
senténcia (en 
suspenso) que o 
bota por facer 
trampas; cólleo 
polo cóbado 
amorosamente 
Avelino de Nigrán; 

1 pásalle un brazo 
palas costa$ Isaac 
Prado Villapol; é 
amigacho de 
Naseiro, corta fitas 
de bon humor con 
Cacharro Pardo, 
rille os chistes a 
Baltar e inaugura 
festas con 
sombreiro tirolés 
da man de Cuiña. 
Nos libros de texto 
da próxima década 
terá & mesma 
consideración que 
Gasset, Bugallal, 
Neira, Pepe Benito 

1 ou Riestra. 

As declaracións 
de Barcelona e 
Lizarra parécenlle 
a Alfonso Guerra 
"inaceptábeis" 
porque as 
considera "parte 
dunha estratéxia 
coordinada dos 
nacionalismos 
nunha operación 
que reborda a 
Constitución". Que 
agudo Guerra. Foi 
vinte anos 
secretário de 

a história da música 
popular galega 

O Museo do Pobo Galega ven 
de publicar os relatorios do En
centro O Feíto Diferencial Gale
ga na Música. O segundo volu
me ten dúas seccións: 1. Músi
ca Litúrxica (o 
Encentro ex-
cluíu de pro-
pósito a prác-
tica totalidade Se Xavier Groba 
da mus1ca 
culta profana tivera lido o libro 
de Galicia: quecomenta, 
Ópera, Sinfo- teríase decatado 
nismo, Cáma-
ra, Piano, que o cantar Nº 
Canción, etc.) 24e' afonteda 
e 2. Naciona-
lismo Cultural 
(tamén cunha 
grande aten
ción á música 
relixiosa). 
Nesta segun
da sección 
publícase o 
artigo de Xa-

que Montes tirou 
a melodía da 
famosa Negra 
sombra. 

vier Graba González: "A recom
pilación da música tradicional en 
Galicia" (p. 351-401) que aspira 
a "evidenciar con tanto patrimo
nio sonoro tradicional contamos 
hoxe editado". 

Tras de tratar amplamente a 
obra de Marcial de Valladares, 
Groba escrebe (p. 359): "O 
costume pequeno burgués de 
harmonizar para piano as pe
zas recompiladas, o ternos, le
go de Valladares, en Marcial 
del Adalid (1826-1881) do que 
contamos cunha edición crítica 
relativamente recente e com
pleta.* Da obra de Adalid, se
gundo Soto Viso son 87 can
cións diferentes, interesa pouco 
as nasas estadísticas, xa que 
non se específica a proceden
cia e circunstancias de cada 
peza e debemos sospeitar cer
tas manipulacións que nos res
tan, polo momento, valor a este 
tipo de partituras." 

Se Xavier Groba tivera lido a 
edición citada, sen dúbida tería 
reparado en que as cancións ci
tadas son 72 Mélodies france
sas, 14 canciones españolas, 2 
canzonette italianas, 2 oracio
nes en latín e 1 lied alemán. De 
todas elas se documentan toda-

. las fontes, se discuten todolos 
manuscritos _e ed_icións da épo
ca e se xustifica ate o último de
talle. 

Polo que respecta á obra en ga- . 
lego de Adalid, os 25 Cantares 
viejos y nuevos de Galicia*, a 
citada· edición documenta todos 
eles con semellante rigor, ama
sando que dous deles son ver
sións galegas de mélodies fran
cesas e tres son versións ga-

_ legas de cancións españolas, · 
tamén publicadas no mesmo vo
lumen. A edición documenta até 
os menores detalles tanto os 
Cantares nuevos (creación orixi
nal de Adalid sobre poemas ori
xinais da súa dona Fanny Garri
do) como os Cantares viejos 
(harmonización de melodías po
pulares sobre textos tamén po
pulares, nalgún caso coinciden
tes con textos populares utiliza
dos por Resalía de Castro, co
mo se documenta na edición 
das cancións de Adalid). Se Xa
vier Greba tivera lido o libro que 
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comenta, teríase decatado que 
o Cantar (viejo) nº 24 é a fonte 

· da que Montes tirou a melodía 
da famosa Negra sombra*, que 
o Cantar (viejo) nº 21 foi utiliza
do por Milladoiro nunha premia
da SOS e outros moitos datos 
de alto interés para aqueles que 
pretenden escreber a historia da 
música popular galega.+ 

XoAN M. CARREIRA 

(*) Marcial del Adalid: "Mélodies pour 
chant et piano" e "Cantares viejos y nue
vos de Galicia", ed. de Margarita Soto-Vi
so, A Coruña: Fundación P. Barrié, 1985 

Unha 
colonización certa 
(que non unha 
certa colonización) 

O outro dia ocorréuseme buce
ar nos vellos libros do meu avó 
Agustin, que en paz descanse, 
e sen dúbida que entre todos 
eles topei cunha xoia: "Atlas de 
Geografia Universal", trixésima 
segunda edición de Salvador 
Salinas Bellver, editor de obras 
próprias. Madrid 1956, xunto 
cun epígrafe na portada que re
zaba o ·seguinte: "Este Atlas, 
adecuado para el estudio de la 
Geografia General y particular 
de España, se vende al precio 
de setenta pesetas", xa que la
go eran tempos de postguerra e 
necesidade. 

Daquela púxenme a ollalo de 
vagar con aquel de quen des
cobre un tesauro antigo sote
rrado no lugar que marca a tre
cha, e fun dar cun curioso ma
pa que puña: "Sahara Español" 
ou "Colonia de Río de Oro" on
de figuraban lugares tan glorio
sos como Sidi lfni ou Villa Cis
neiros, entre paréntese Ed-Da
jila-es-Sabria, solo sen dúbida 
moi español, e me lembrei do 
referendum saharaui pota súa 
autodeterminación amparado 
pota ONU do cal se anda agora 
moito a talar. 

Foi entón cando dúas páxinas 
máis adiante me chamou a 
atención outro curioso mapa: 
"Castilla La Vieja, León, Asturias 

y Galicia", nel andaban a voltas 
lugares alleos que nin eu mes
mo coñecia tales como Mellid, 
Villanueva de Arosa, Sangenjo, 
Ria de Gorme y Lage, La Pero
ja, Orense, La Coruña, Arteijo , 
Ordenes e ou-
tros tantos. 

Decateime de 
que Arteijo ¿Perodeque 
debía de ser colonización 
Arteixo por-
que un día en podemos falar 
Antena 3 fala- se o meu propio 
ban de Arse-
nio Iglesias e avó xa estudiara 
::n11;ef~~~:~ aplicadamente 
de Arteijo" todas as 
causa pola cal "rexións" do 
deducín sin-
xelamente de imperio español, 
que se rete- Sidi Hni 
rian á súa vita 
nada! , perto incluida? 
da Coruña. 

Pareceume 
tal a marabi-
llosa coincidencia e sentinme 
tan seguro de min por ter em
parellado con tino Arteijo e Ar
teixo que me dispuxen a rela
cionar "Mellid" e "El Niño de la 
Guía" pero aquela empresa xa 
non chegou a bo fin. E foi así 
que caín na canta de que aque
ta era tamén da clase dese solo 
moi español que precisaba pa
réntese. E dixen, paréntese pa
ra que? Aquel foi un primeiro 
indicio de certa colonización, 
nunca comparada por suposto 
á do Sahara, non vaia ser. 

¿Pero de que colonización po
demos falar se o meu próprio 
avó xa estudiara aplicadamente 
tódalas "rexións" do imperio es
pañol, Sidi lfni incluida? Oh cla
ro, así calquera. Non estaba pe
rante unha certa colonización 
senon todo o contrario, perante 
unha colonización certa e de 
pleno dereito, tan forte que non 
admitia complicadas compara
cións co Sahara ainda que o 
próprio rei de España na actua
lidade apoie o seu referendum 
pota autodeterminación, o saha
raui claro. 

E todo isto nuns tempos nos 
que o príncipe herdeiro de Es-
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paña visita a nosa certa colonia 
ou colonia certa , a gusto de 
consumidor, e que Mayor Oreja 
diga que até setembro ainda 
non é válido o das matrículas 
con "OU" coma se en toda a his
toria da automoción xa viramos 
algunha vez Ourense por algu
res, en troques si vemos e mira
mos Arosa (SEAT) e no cal si 
che solucionan o "problema" pa
gando namáis dunhas qu ince 
mil pesetas, para que vaias far
dando de Arousa, que atentos !+ 

A GUSTIN LIMA MARTÍNEZ 

Suso de Toro 
Celebro a visión incisiva, amoro
sa e tamén lúcida sobre a vida 
rural que nos deu Suso de Toro 
nas páxinas recentes. Non todo 
o noso campo é asi pero hai un
h a boa dose de verdade , en 
maior ou menor cantidade eses 
cámbios e choques estanse a 
dar. Asemade o escritor amosou 
unha grande comprensión dos 
porqués e vivéncias das nasas 
xentes. Para iso debera valer a 
literatura, para alumear a reali
dade confusa. 

Por certo que o mesmo autor 
me procurou un bo disfrute can
do puiden adicar uns dias de va
cacións a ter 
a sua última 
novela, "Cal-
zados Lota" e Suso de Toro 
na que coido 
que ilustro u amosou unha 
inesquecibel- grande 
mente e con 
grande emo
ción o mundo 
das vitas da 
beiramar e os 
traumas da 
emigración. 
Foi unha das 
alegrias des
tas vacacións. 
Abofé que es-
te escritor pa-
rece coñecer 

comprensión 
dos porqués e 
vivéncias das 
nosas xentes. 
Para iso debera 
valer a literatura 

ángulos da nosa sociedade ben 
distintos e, xa logo, non entando 
que se aluda a sua obra como 
posmoderna ou outras etique
tas, para min, ainda vendo a di
versidade do que lle coñezo, é 
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un novelista social puro. Segu
ramente o máis caracterizado 
neste senso da nosa novelística 
desde Blanco Amor. 

Grácias por esta iniciativa. Oxa
lá os seus lectores poidamos 
seguir a ler colaboracións deste 
ou doutros autores contemporá
neos que asimesmo alumen a 
nasa complexa sociedade. • 

X.F.FERNÁNDEZPRADOS 
(A CORUÑA) 

Edicións Xerais 
¿de Galicia? 
Non son moi amigo de facer 
sentencias, pero penso que sí 
hai unha inequívoca: "O grupo 
editorial multinacional Havas, 
mercou Anaya, e polo tanto no 
mesmo paquete, Xerais". Lem
bremos que Xerais pertenecia 
ao grupo Anaya, un dos máis 
grandes grupos editoriais "es
pañois". 

A pesares dos aproximadamen
te 600 millóns de pesetas de 
facturación, o peso real de Xe-:. 
rais en Anaya era pequeno e 
moito máis pequeno será ainda 
en Havas tal e como demostra o 
feíto de que a operación colleu 
por sorpresa tanto aos directi
vos como aos traballadores da 
editorial de Galicia. 

A editora que dirixe Bragado é, 
desgraciadamente, un peque
no xoguete nas mans de Ha
vas, o que signifíca un someti
mento aos intereses do grande 
monstro e se ben é certo que 
pode manter a política cultural 
de Xerais, tamén o é que o fa
rá só mentras lle interese eco
nómicamente e non por cal
quera outro motivo. Todos sa
bemos que as Multinacionais, 
teñen como única patria os be
neficios económicos, a renda
bilidade comercial. 

Déixame abraido que un intelec
tual da talla de X. L. Méndez Fe
rrf n, nun grado máis de involu
ción ideolóxica, confunda o in
ternacionalismo coa expansión 
das multinacionais tentando 
xustificar os beneffcios desta 
compra no que vexo como un 
claro insulto á intelixencia dos 
galegas. Sr. Ferrín, Havas ab
sorveu a Xerais e non ao revés. 

Desde o punto de vista empre
sarial, esta operación, vai facer 
ainda máis dificultosa a sobre
vivéncia das editoras con capi
tal galego pola introdución e o 
potencial económico deste 
grande grupo, sobor de todo 
na área do texto. 

O libro escolar é hoxe para o 
noso País un sector importantí
simo na difusión e posterior 
normalización da cultura ade
mais dun claro apoio económi
co para a continuidade de moi
tas pequenas empresas edito
riais de Galiza que están a fa
cer un esforzo impagábel no 
terreo da defensa da língua e a 
cultura galegas. 

Pero se xa é difícil e desigual a 
competencia no sector por sí 
mesma, ésta faise aínda peor 
cando moitos intelectuáis mili
tantes do nacionalismo, e inclu
so persoeiros destacados das 
nasas letras, serven de aval de 
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galeguidade para a entrada rio 
mercado galega de empresas 
de fara como Everest, SM, San
tillana, Edebe, etc., ainda sa
bendo que non terían moitos de
les problema nengun para publi
car os seus 
traballos en 
calquera edi-
tora galega. O máis triste do 
O máis triste 
do caso, é 
que éste mer
cantilismo in
telectual, pe
seteiro ao fin, 
contribue a 
dar a idea á 
sociedade de 
que o noso 
País disfruta 
no mundo edi

caso, é que éste 
mercantilismo 
intelectual 
contribue a dar a 
idea de que o 
país disfruta, no 
mundo editorial, 
dunha 

torial du nha "normalidade". 
"normalidade" 
que todos sa-
bemos que 
non é tal e 
que benefícia claramente ás 
editoras de fóra de Galicia. 

Defender o País, é defender o 
tecido productivo (tamén edito
rial), defender a cultura que se 
fai na Galiza, polos galegos e 
para os galegos, anque non só 
para nós senón para todos 
aqueles aos que lles interese a 
nosa cultura e a nosa lingua. 
Defender o país, non remata 
na defensa da cuota láctea, da 
pesca, o monte, etc., senón 
que vai máis aló, e nesta tarefa 
estamos todos implicados, pe
ro moito máis os traballadores 
da cultura pola sua posición 
fundamental na defensa da no
sa identidade. En definitiva, 
penso que defender a cultura 
galega, non é só defender a 
cultura "en galego". 

Penso que toda a operación de 
compra realizada polo grupo 
francés, pillou "fóra de xogo" a 
Xerais en particular, e a grande 
parte do mundo cultural galego 
en xeral e para min, as declara
cións posteriores sobre o tema 
feítas polos implicados, non fo
ron máis que intentos de xustifi
car e maquillar as evidéncias 
para quitar trascendéncia a este 
feíto. Unha fuxida cara a diante 
que lle dea osíxeno pero que 
nun futuro próximo, o tempo dei
xará a cada quen no seu lugar 
tamén no sector editorial. 

ANTON TENRElRO 
(ÜLEIROS) 

Consello da vellez 
Desde hai tempo, os médios de 
comunicación veñen informando 
do envellecemento da povoa
ción, sobre todo dalguns esta
dos do sur de Europa. O noso 
País atopa-se nos pastos de ca
beza, senón no primeiro, e co
ma sempre a xuventude segue 
a coller as maletas para percu
rarse o pan. Nos concellos do 
interior da Galiza, as nasas avo
as e avós, forman a maioria dos 
habitantes. Por desgrácia, moi
tas e moitos deles ou teñen aos 
seus descendentes lonxe, ou xa 
non receben aquel respeito que 
elas e eles tiveron, coma algo 
sacro, polos seus maiores. A 
sua vida percorre en soidade, 
rota ás veces por un encontro 
casual con outra persoa da sua 
idade coa que "botan un canto". 
Coido que se está a perder ne-

las e neles unha inmensa sabe
doria, tradicións, sentidiño, etc., 
que nengun pobo se pode per
mitir. A verdade é que só nos 
lembramos desta xente, cando 
se somos da familia lles zuga
mos algo do que percuran ca 
seu traballo, ou uns cartiños de
sa miséria de xubilación que co
bran despois dunha vida de tra
bal! ar arreo e de emigración. 
Tamén nos lembramos da sua 
existencia cando se achegan 
unhas eleicións, "sobre todo 
aqueles que sabemos". 

Non o sei, máis coido que nos 
concellos os representantes do 
BNG (onde sexa posíbel), pode
rian aproveitar esa experiéncia 
e ao mesmo tempo darlles no
vas ilusións a persoas que até 
viviron toda a ditadura. Ninguén 
coma elas e eles coñece o seu 
concello, a sua parróquia, o seu 
lugar, a sua Terra. Por isa nas 
parróquias poderia-se aproveitar 
as suas paroladas á soleira, pa
ra que expuxeran que é o que 
coidan que se debería arran
xar?, que cousas haberia que 
facer de xeito prioritário? ... E no 
Concello, al-
gunhas e al-
gu ns repre
sentantes de 
cada parró
quia, cando ti
veran propos
tas concretas, 
polas por riba 
da mesa dun 
pleno para 
que os edís 
as discutisen. 

Estou certo 
de que con 
estes "Conse-
11 os da Ve
llez", senti
rían-se de no
vo uteis, es
coitados; e as 
suas propos
tas, despois 
de telas moi 
debatidas en-
tre todas e to-
dos, seguro 

E no Concello, 
algunhase 
alguns 
representantes 
de cada 
parróquia cando 
tiveran 
propostas 
concretas, polas 
por riba da mesa 
dun pleno para 
que os edís as 
discutisen. 

que serian abraiantes, non si.• 

ANTÓNIO MERA DE LA FuENTE 

Lembranza do 
Congreso de Poesia 
Roubeille á noite tempo, a min, 
anacos de sono, monteime no 
fio do meu pensamento para 
que, cando chegue ao amencer, 
xa as estrelas saberán todo 
aquilo que me aconteceu; como 
se fose un meigallo. Logo habe
rá un ano onde participei naque! 
1 Congreso da Poesia Galega, 
Cómaros Verdes. 

Gorrín contra reloxo pola fábri
ca, pousei a vasoira unha chea 
de veces. Eu, só desexaba che
gar ao arame telefónico e talar 
coa persoa responsábel deste 
feíto que, a min, e só a min, 
aconteceu. Farei un pequeno 
resumo da miña fermosa expe
riencia poética-literária: 

O siléncio da noite fai que, o 
meu pensamento voase coa 
paixón que sentin naqueles in
t res, nas terras do Sainés. 
Dadas as inquedanzas que 
sentía recheos de ledicia, lem
brareino para toda a vida como 
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u nha espécie de lenda, fe ita 
realidade. 

Percorro todos os días a fábrica 
recollendo o lixo. Paso ao carón 
dos meus compañeiros-as, qui-
zais ... sinta unha pequena líber-
dade por este feíto, e así, pasar 
polo medio daquelas máquinas 
que a min, seméllanme xigan-
tes. ¡ i Miña ben querida vasoira; 
meu ben querido lixo!! ¡Que fer-
moso é poder achegarme con 
agarimo sen molestar a nin-
guén, ao lugar onde están meus 
compañeiros-as, ou , o p_or qué, 
un cambia voluntariamente de 
posta de traballo para falarlles; 
compañeiros/as se estamos to-
dos xuntos, a batalla é nosa. 
Xunto a este acontecemento 
non podo nen debo deixar nun 
s~gundo plano o meu traballo. 
"Alvarez", é para min, o caliz on-
de, como as bolboretas, recollen 
o néctar para o seu alimento. E 
foi aquí que, artellei a metade 
da miña vida, alimentándoa no 
percorrer dos anos, facendo das 
nosas reivindicacións, das no-
sas longas loitas, algunhas das 
poesías que presentei: 

"Loitando" .... Como os guerrei-
ros, diremos: ¡Adiante! nos leva-
rá o Demo, Deus iquen sabe ... ! 
¡Durmindo arrente o chan! ¡Dóe-
nos a alma, o corazón bota san-
gue ... ! ( ... ). 

Por fin, chegou o dia: 25 de Se-
tembro 1997. Pasou coma un 
lóstrego, desatándqse en min 
unha pequena tormenta que le-
vaba dentro. 

As augas fermosas da Ría de 
Arousa, ían mesturando, trans-
formando en feitizo, esta nosa 
língua. Algunhas verbas inda 
hoxe son descoñecidas para 
min, pero ... pouco a pouco su-
bireime ao cabalo dos libros na 
procura de coñecelas axiña. 
Como quen vai roubar unha 
estrela, pasiño a pasiño, ollan-
do para uns e outros por si al-
guén me descubría. Desta ma-
neira entrei no 1 Congreso da 
Poesía. Endexamais imaxinei 
sentir o que percorreu polo 
meu pensamento nesa termo-
sa Vila. Era como se mil ollos 
estivesen mirando para min. 
Todos os ali presentes eran 
mestres das universidades, Vi-
go, Santiago-A Coruña. Fran-
cisco F. del Riego, da Real 
Academia Galega, Luz Pozo 
Garza, fermosa muller, unha 
grande poeti-
sa. Xesús 
Rábade Pare-
des, os ir- Asaugas 
máns Rafa-
Miro Villar. fennosas da ría 

de Arousa, ían 
Rafa Villar, da 
Costa da Mor- mesturando, 
te,_ resultou · transfonnando 
ganador cos •. 
cinco poemas en fe1t1zo, esta 
que pertencen nosalingua. co libro, "Casa 
ou sombra", 
forma parte 
do Batallón li-
terario Costa da Morte. Raimun-
do García Dominguez (Borobó), 
Uxio Novoneyra, Manuel María, 
Xesús Alonso Montero, Xosé 
Fandiño Veiga, Xosé Lois Mén-
dez Ferrín ... sentin mágua de 
non poder escoitar as verbas 
deste mestre e grande poeta. 

Os xoves deixárome abraiada, 
lolanda Castaño xunto a outros 
mozos-as (poetas-poetisas) que 

organización dun_ 1 
1 partido republicano 
1 

e federal, segÜndo 1 
1 a precisión duns 
1 Estatutos en pleno 
1 vigor. Xa ven: 1 

tantos anos na lista 
de espera dos 
federais sen abrir a 
boca e agora 
cólanselle os 
nacionalistas. 

Az:nar está 
disposto a botar 

1 unha man aos 
colombianos en 
matéria de 
subversión armada 
e drogas. Na 
película do seu 
discurso en Bogotá 
hai un ministro de 
Pastrana que 
parece que vai 
escachar coa risa. 
Que ignorante: 
Aznar aterece 

1 armas, non 
experiéncia. .r· 
Florence G riffith, a 
virtude olímpica 
norteamericana 
contra Ben 
Johnson,o 
corredor que se 
drogaba, morreu 
por causa dos 
anabolizantes. 
Para Johnson, a 
diferéncia entre un 
atleta drogado e 

1 outro sen drogas 
dependia do poder 
do Estado que 
representase, non 
da sustáncia 
proibida nen das 
análises de urina. 

Procedian do 
Golfo Artabro as 
bolsas de plástico 
con varreduras, 
polvo e lavadura 
que atracaron na 
costa de baiona de ... 
Franza? A 
indignación dos 
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: perde forza 
1 despois de os 
1 laboratórios 
1 confirmaren que 
: son produtos de 
1 hipermercados 
1 franceses. Acaso 

1
1 podia ser doutra 

. ? maneira .. 

De que perigos 
queria blindar Diz 
Guedes a Felipe de 
Barbón, él que se 
tarta de repeter 
que vivemos nun 
país idílico? 
Tiradores de elite 
nas terrazas, 

1 homes de 
1 Harrelson nas rúas, 
: postas de control a 
1 eito e cortes de 
1 tránsito deixaron 
1 ao mocete con 

menos de 
cincuenta 
aspirantes a 
rl.tonárquicos en · 
moitas prazas. o 
colmo dun 
monárquico 
afervoado como 
Guedes é receber 
unha felicitación 

1 dos republicanos 
polo seu traballo. 

Os bispos 
anúncian un futuro 
no que o aborto 
será lembrado coa 
mesma calificación 
que os crimes dos 
nazis. Memtres non 
se cumpra a 
profecia, a lgrexa 

1 
ainda está a tempo 
de condear o 
Terceiro Reich, o 
seu acorde con 
Mussolini ou a , 
ditadura de Franco. 
Segundo esta 
doutrina, lnestrillas 
pode defender a 
vida dos que están 
para nacer pero 

1 non a dos vivos.+ 

1 
1 
1 
1 
1 

pasaron diante de min. 

Desde aqui, desde este meu 
povo que tanto quero, Miña 
querida Louriña! desexo agra
decerlle ao conxunto de xente 
desa querida terra, Vilagarcia
na. O interese que puxeron pa-

ra que eu, tora ao l Congreso 
da Poesia Galega. Ao Sr. Bau
za Brey. A todos os que fixeron 
posíbel o 50 Aniversário dos 
Cámaros Verdes . A vostede, 
Señor Mestre Aquilino Iglesias 
Alvariño. A vostede e a seu ve
ciño-amigo Severino, o esforzo 

que fixeron naquela imprenta. 
Como ven di a cronoloxía do 
Faro de Vigo hai uns anos 
"Dou l_ugar á publicación na 
Galiza da posguerra do primei
ro libro en língua galega; des
de aquel outro mes de Xullo de 
1936 en que, pola forza se ten-

tou de facer desaparecer os 
nosos sinais de identidade co
mo povo e a esta vella Cultura 
herdada, dos nosos máis an
tergos c:ievanceiros". + 

GUADALUPE NOVELLE 
(0 PORRIÑO) 
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G·~~O 
Roberto Blanco Torres, 
comémorado ás. pré~as 
En Cuntis tentouse unha primeira aproximación 
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á figura do xomalista que será homenaxeado ·no Dia dns !-et'!as de 1929-

-0- X.E.A. 

A figura de Roberto Blanco 
Torres que ocupará o Dia das 
Letras Galegas de 1999 mere
ceu unhas xornadas que puxe
ron en evidéncia a lousa de pe
dra que caeu sobre a súa me
moria. Actos apresurados diri
xidos por Xesús Alonso Mon
tero e organizados polo Conce
llo de Cuntis nos que se pre
sentou unha edición facsímil 
de Orballo de media noite. 

As xornadas viñeran precedidas 
dunha serie de desencon tros en
tre o Concello de C unris e a 
Asociación C ultural O MeigaUo 
e que marcaron o desenvolve
men to final dos actos. A directi
va do Meigallo criticara median
te unha nota de prensa o feíto 
de que as xomadas quedaran .re
ducidas a unha serie de relató
rios e charlas -"xomadas profi
sionais" en palabras do A lcalde
ás que era preciso inscribirse e 
pagar unha cota de 4.000 pese
tas e non actos abertos a unha 
cidadan ia q ue descoñec e po r 
completo a importancia da figu
ra de Blanco T orre . O venres 
18, dia da inauguración, mem
bro do Meigallo pre entáron e 
na Ca a da Cultura de Cunti e 
pa aron á sala de conferencia 
en abonar aJcota de in cripción 

a xeito de pr te ta. 

O cámbio de postura de Eduardo 
Pérez levoulle a artellar as xor
nadas, en colaboración con 
Alonso Montero, mais ignoran
do na súa organización a A. C. 
O Meigallo. Só a última hora foi 
invitado a intervir o integranté 
desta asociación Marcos Seixo 
Pastor. Con todo, nas palabras 
que pronunciou o alcalde de 
Cuntis no acto de inauguración 
viuse obrigado a recoñecer o la
bor da asociación cultural e afir
mar que o "concello non estive
ra á altura das circunstáncias". 

Mentras, Alonso Montero abriu 
a sua intervención loubando o 
labor do Concello de .Cuntis e en 
especial do Alcald~, pala súa va
lentía en apadriñar o facsími1 de 
Orballo de Madia noite nunha edi
dón que canta precisamente cun 

XORN 

A VID 

ROBERTO 

Xosé luís Méndez Ferrin, un dos ponenentes do Congreso celebrado en Cuntis, du
rante a sua intervención. A.N.T. 

tudio prévio do própio Alonso 
Montero. 

O membro da académia reivindi
cou igualmen te o seu papel na 
elección de Blanco T arre como 
eixo do próximo Oías das Letras e 
anunciou a próxima publicación 
dunha biografía da sua autoría asi 
como unha antoloxia adicada a 
autor nado en Cuntis. Respeito 
aos actos a celebrar na próprta 
efemérides debullou o programa e 
os intervintes dos actos que se 
poderian desenvolver en Entrimo 
á vez que anunciou que el mesmo 
ofreceria un recital poético ante a 
fosa común onde se atopan os 
restos de Blanco T arres. 

Xa na intervención específica in
sistiu nos dados erroneos que se 
teñen escrito sobre Blanco To
rres e recalcou a influéncia que o 
autor tivera do escritor español 
Ortega y Gasset, seguidista dun
ha xeración marcada pola lectura 
da Revista de Occidente á vez que 
s\:i.lientou o papel cando exercera 
na República de gobernador civil 
de Palencia: -"8ando estiven en 
Paler.cia como profesor nos anos 
cincuenta xa me falaban" a min 
ali de Roberto Blanco Torres". 

Alonso á vez que insistiu en que 
no encontro de Cuntis "estaban 
todos os que son" -foi sa\iehtada 

entre os presentes a ausencia de 
Xoán Carlos Garrido Couceiro, 
unha das escasas persoas que es
cribiiu nos últimos tempos sobre 
a sua figura- na segunda xomada 
recoñeceu que "non había espe
cialistas sobre Blanco T arres" e 
volveu a insistir ante o alcalde de 

,. Cuntis na necesidade da publica
ción facsimilar de De esto y de lo 
otro". Mentras, ao respeito da edi
ción presentada de Orballo de me
dia noite fontes achegadas aos her
deiros do escritor mostraron o seu 
disgusto por i.mha edición que "se 
saltou os direitos e o riláis triste os 
dun morto que non se pode de
fender'' á vez que desbotaban o 
exercicio de calquer acción con
tra o Concello de Cuntis pois, 
"non sería de bó gusto e, o que é 
pior, seria mal comprendida". 

As intervencións dos xomadistas 
xiraron nas maioria dos casos polo 
recoñecemento, o desconcerto e 
as presas como malas compañei
ras. Na convocatoria enviada aos 
ponentes se lles recordaba a -abri
ga de entregar previamente ás 
xomadas o texto da súa inteven
ción. Na qupeta entregada aos 
asistentes só aparecia a eleborada 
por Francisco Femández del Rie
go, Presidente da Real Academia 

. Galega mentras que Alonso Mon
tero, aludindo á dificuldade da fi
gura, recoñeceu: "eu fun o primei-

ro en non cumprir os deberes". 

Del Riego lembrou o mitin que 
protagonizara no Teatro Alcazar 
de Madrid nos últimos días da 
campaña-a prol do Estatuto gale
go. Un acto-aoque asistiron José 
Díaz e La Pasionaria e no que fa
lou Blanco T arres e Emilio Gon
zález López. O repaso de Ferrin 
aos escritores · galegas na Repú
blica rematou apontando a .posi
bilidade --0u a intuición- de que 
Blanco Torres, ·como moitos dos 
seus correlixionaries de Izquierda 
Republicana- fara masón. 

Polos testimuños de Neira Vilas, 
Isaac Díaz Pardo e Mario Blanc-o 
Valdés chegou a carga de memó
ria histórica ás xornadas mentras 
que as intervencións de Xosé Ra
món Barreiro, Dobarro Paz, Ar
cadio López Casanova e o mes
mo Méndez Ferrín arrouparon e 
contextualizaron a época que lle 
tocou vivir a Blanco T erres. 

lncidéncia directa na sua tra-
. xectoria .como xomalista, escri

tor e activista política foron os 
relatorios dun apaixonade Juan 
Blanco Valdés, Marcos Valcar
cel, Miro Villar e Marcos Seixo 
Pastor. lntetvencións centradas 
e das máis documentadas sobre 
o seu paso pala prensa combati
va ourensán -La Zarpa, Repúbli
ca, Heraldo de Galicia-, análise 
do poemario Orballo de media 
noite e a etapa como redactor 
xefe de Galicia. Diario de Vigo. 

Na clausura, en -tempo de con
clusións, repasáronse os descoñe
cementos e lago de novas e reite
radas gabanzas abriuse a polémi
ca. Alonso Montero deslizou un
ha diferén~ia entre "investigado
res e aprendizes de investigado
res" que non concretou en-nin
guén. O certo é que na primeira 
xornada foi enmendado con con
tundencia e aportando probas 
por Marcos Seixo, investigador e 
m~mbro de O Meigallo, respeito a 
posibilidade de Blanco Torres es
cribira nas páxinas de GaliCia en 
latín para desbordar á censura d11 
Directorio de Primo de Rivera. 

Os desencontros disparáronse ta
mén no acto de clausura cando 
Olímpio Arca - tamén como -in
sistiron outros xornadistas- recla
moulle ao alcalde de Cuntis maís 
apoio ao labor dos membros da 
Asociación O Meigallo, que aban
donaran a sala en sinal de protes
ta. Eduardo Pérez contestou que 
"colaboración é colaboración". 
Semanas atrás ante os desacor
des, desde a acaldia concretábase 
o sentido da frase. Aos do Meiga
llo ofreceulle a fotocopiadora do 
Concello. Miro Villar ao comezo 
da súa intervención sentenciara: 
"a sociedade sempre vai por <lian
te das institucións".• 

Tequédache 
cerca 

• 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

~nas miñas mans un folleto 
propagandístico dunha 
importantísima compañía que opera 

- no seitor das comunicacións 
(subseitor de telefonía) . A folla 
contén unha miudallentá 
información verbo das vantaxes que 
as persoas que utilicen este servizo 
poden tirar a respeito de diferentes 
posibilidades que a tal compañia 
telefónica oferece. Ao final , 
tentando incitará resignada 

- cidadania a se achegar ao pasto de 
atención, figura unha frase inefábel: 
Vennos ver. Te quédache cerca (sic). 

Womo dixo no seu dia o 
cantautor progresista portugués, 
fico traxicamente cilindrado lendo 
o ~exto . Ensaio diferentes posibili
dades interpretativas con pouco ou 
ningún suceso. Ocorre-se-me, en 
primeiro lugar, que ese te quédache 
poderia sei: unha orixinal 
aplicación do naso dativo de 
solidariedade -na liña, verbi gratia, 
dun non che me agrada o que vexo
ao espazo c,omunicativo. Rexeito 
porén tal posibilidade, pois 

.algunha causa dentro de min está a 
me dicer que estas subtilezas 
lingüísticas fican fóra das 
preocupacións do grémio ao que 
me refiro, alén de considerar 
forzada a tal argumentación. Sigo a 
reflectir no enigmático texto. 
Presupoño entón que, tal vez, a 
pasaxe se refira a que -dado que ha 
devandita compañía non é 
infrecuente a espera para ser 
atendido (ou atendida)- a tal 
institución estea a suxerir, no caso 
de espera, unha excursión a unha 
cafetaria que fique perto para nela 
amolecer a espera, a inquietude e a 
angúria, mediante a inxesta dunha 
infusión tranquilizante. Neste 
novo sentiélo o enunciado te 
quédache cerca seria formalmente 
análogo a manzanilla quédache cerca 
ou tila (máis apropriaqa ao caso do 
que falo) -quédache cerca. Sen 
embargo atopo tainén nesta 
hipótese un ton de plantexamento 
surrealista que se afasta dos 
camiños que tripan este tipo de 
empresas. 

9?ocuro percorrer ndvos carriiños 
que me acheguen á chave da 
fórmula misteriosa. Albisco unha 
nova hipótese. Cun 
descoñecemento verdadeiramente 
valioso do naso idioma é p~síbel 
que a primeira redacción fose te 
queda cerca. A seguir, tal vez 
perante a dúbida, o homicida 
idiomático consultou a un experto 
que lle dixo que o correcto era 
quédache. Asi o fixo o imperfecto · 
coñecedor do idioma, esquecendo a 
supresión do te (falo agora do 
pronome, non da herba aromática) . 
O resultado foi o que xa coñecemos. 

6T -
J al vez -sen tanto requinte como 
o que levo desenvolvido nas liñas 
precedentes, aínda que con maior 
precisión- Marta deu no cravo 
cunhas poucas palabras: Vítor, aíni.. 
ternos unha língua sen prestixio social. 
Seria fermoso poder ler: Ven-nos 
ver. Fica-che perta. Unha mágoa.• 
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• A literatura de 
Femández Flórez 
no Festival de 
Cine de Ourense 
Xa foi apresentada a III Edición 
do Festival Internacional de Ci, 
nema lndependente de Ouren, 
se, que se vai celebrar entre o 8 
e o 14 de Novembro, e que des, 
ta vez vai presta~ especial aten, 
ción ao momento que atravesa o 
cine galega e ao seu enlace co 
Eixo Atlántico. Para desenvol, 
ver o festival, formouse un 
comité asesor formado por Ma, 
nuel Villanueva, director de 
programación de Canal Plus, 
Alberto Llorente, presidente do 
cineclube Padre Feijoo, Castro 
de Paz, profesor de cinema no 
campus ourensán, César Silva, 
xomalista e crítico, Antonio 
Partearroyo, historiador e críti, 
co, e Manuel Pérez, experto en 
cine latinoamericano. Asesora, 
rán ao consorcio que leva o fes, 
tival e cuxa xeréncia corre a 
cargo de Luís Rivas Villanueva. 

Doce longametraxes e vintecin, 
co curtos compiten polos 
prémios que conceden o xuri e o 
público; para as primeiras, o 
grande prémio é de un millón de 
pesetas e para as curtametraxes, 
medio millón. Canal Plus patro, 
cina o prémio á curtametraxe 
que lle goste máis ao público coa 
sua emisión televisiva. Ademais 
dunha homenaxe a Elias Quere, 
jeta, habera secións como~ adi, 
cada á memória histórica, coa 
obra de Wenceslao Femández 
Flórez, para a que están selecio, 
nadas cinco fitas, ou a que englo, 
ba películas non vistas en panta, 
lla comercial, como as premiadas 
no festival estadounidense Sun> -
dance. No apartado adicado ao 
Eixo Atlántico, farase unha revi, 
sión dos traballos audiovisuais re, 
alizados nos concellos que o for, 
man e asini.esmo debatirase O· es, 
tado do cinema nos mesmos .• 

• Recuperan a 
iniciativa pro 
monumento de 
Par~o d~ Cela na 
Estrada 
"Na Galiza cumprirase a vori, 
tade dos seus mártires" é <J. . 

frase de Castelao que se incri, 
birá no monumento que ao 

.Mariscal Pardo de Cela quer 
erguerlle a asociación cultural 
"A Estrada". Retoma a 
asociación unha iniciativa do 
ano 1933, cando se formou un 
comité na vila para erguer un 
monumento ao mariscal e a 
todos os mártires de Galiza. 
Estaba presidido por Bauza 
Brey e entre os seus membros 

· atopábanse Antón Fraguas e 
Manuel García Barros. A ho·, 
.menaxe pospúxose para cando 
se aprobara o' Estatuto de Au, 
tonomia, polo que quedou 

· frustrado en 1936. Agora, a · 
asociación que preside 
Manuel Andújar Matalobos, 
encarregou o monolito ao es, 
culto r de Silleda Fernando 

• En Oleiros erguen un monumento ao mártir Xaquin Taboada 
Coincidindo co 25 aniversário da morte do presidente chileno Salvador Allende, inaugurouse na 
parróquia de Nós, en Oleiros, perro do monumento a Alexandre Bóveda, un monolito de lembranza 
a outro mártir do 36 Xaquin Taboada Díaz. A iniciativa partí~ da asociación viciña Os rueiros e es, 
pecialmente de Xulio Dans,. un viciño supervivinte, que_ se encarregou de lembrar a figura do que 

~ foi o último presidente comarcal de sindicatos republicanos de Nós e reseñar o sacrificio da loita 
que levaron a cabo persoas como Taboada Díaz. Ao acto acudiron os representantes viciñais, a al, 
caldesa de Oleiros, membros da asociación cultural Alexandre Bóveda e do consello local do BNG. + 

RodrÍguez coa idea de inaugu, 
ralo o vindeiro 1 7 de Decem, 
bro adicándollo non só a Par, 
do de -Cela senón a todos os 
r~presaliados do 36, entre os 
que atopa a corporación mu, 
nicipal da Estrada, asgsina,da 
en 1937. Con este motivo 
inician unha campaña de 
consciéncia na que poden a 
colaboración viciñas para po, 
'der facer real unha inciativa 
xa adiada desde hai sesenta e 
cinco anos.+ 

·•Voltan as · 
regueifas a Vigo 
Xa está ultimado o N Certame 
Internacional de Regueifas, que or, 
ganiza anualmente o centro vici, 
ñal e cultural de Valadares e que 
esta vez desenvólvese os dias 3 e 
4 de Outubro. A primeira xoma, 

da está adicada aos regueifeiros 
de todo o mundo con preséncia 
dos galegos António e Xurxo de 
Xomes, troveros de Andalucía, . 
Manuel Carrdéses "El Patiñero", 
José T ravel "El Reputin" e Salva, 
dor Martínez chegan de Murcia, 

· e, por último, de Portugal, parti, 
cipa Marinho, cantor ao desafio. 
O Domingo, a representación é 
íntegramente do país co Calviño 
de Tallo. e o señor Costa de Xa, 
biña á c~beza, Pinto D'Herbón, 
Xurxo Souto, Fran e Xosé De 
Cabana, Luís Caruncho e o brin, 
deiro Riveira de Louzarela. • 

•Asamblea 
das Brigadas 
da TerraChá 
En A Ciba de Moi, no lugar de 
Metela,· en Outeiro de Rei, cele, 

•.................................................................. . . 
• Cai:doso Pires, 
en coma 
profun~o, 
recibe o p~émio 
·Vida Literaria 
Como unha "homenaxe a un 
escritor cunha indiscutíbel 
contribución á llteratura por, 
tuguesa", a :Asociación Portu, 
guesa de Escritores concedeu 

- o prémio Vida Literária a José 
Cardoso Pires. O autor de A 
balada da praia dos cans e Á 
República dos Corvos atópase 
en corria profundo desde Xu, 
llo nuñ hospital de Lisboa e a 
sua recuperación é considera, 
da pouco probábel. + 

. . . 
·• . 

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

braron a sua asemblea anual as 
B"rigadas e Defensa do Património 
Chairego, que van iniciar de con, 
tado un traballo de catalogación 
exaustivo de todo o património 
da bisbarra, materiais susceptt"beis 
de ser declarados Bens de Interese 
Cultural, incluidas cantigas, tra, 
ballos e outros materiais etnográ, 
ficos en trance de desaparición. 
A nova diretiva, presidida por 
Femán Xosé Mourenza, e da que 
forman parte Canne Pernas, Mar, 
ta Ferreiro, Femán López, lván 
Alvite e Vítor Vázquez, vai ten, 
tar captar novós sócios como xei, 
to de manter a sua actividade a 
falta de axudás públicas de nen, 
gunha caste. • 

•Cincuenta 
. . . 

onx1na1s 
compiten polo 
prémio Carlos 
Blanco 

· Vinteseis orixinais escritos en 
portugués e vintecatro en galega 

ANOSA TERRA 

concurren á segund~ edición do 
prémio Carlos Blanco de Narrati, 
va, que organiza o Eixo Atlánti, 
co. Reseñan na organización que 
o número de textos apresentados 
sexa notabelmente maior que na 
anterior edición. A finais do No, 
vembro darase a coñecer o fallo 
polo xuri formado por Damián 
Villalain, Manuel Bragado e 
Carlos González de Lema, en re, 
presentación dos editores 
galegas, e Herminio Monteiro, 
Carlos Veiga e Nelson de Matos, 
dos portugueses. A edición pasa, 
da foi gañada por Francisco 
Duarte con Xeografia d.Q Me.do . • 

• Luar na Lubre 
comparte 
con Mike Olfield 
o disco de platino 
A Tubular Bells III de Mike 
Oldfield xa vencieron no Esta, 
do dez mil cópias desde que o 
disco se puxo á venda 31 de 
Agosto. No acto de recepción 
do disco do platino, o o Xoves 
17 de Setembro en Madrid, es, 
tiverón presentes os membros 
de Luar na Lubre, Bieito Rome, 
ro e Rosa Cedrón, quen pon 
voz ao tema The inner child, aos 
que o músico inglés entregou o 
galardón.+ 

• Uxia e Leilia no 
mercado de 
música de Vic 
A décima edición do Mercat de 
Música Viva de Vic contou por 
primeira vez cunha notória 
preséncia galega a través do 
IGAEM, da produtora Nordesia e 
da artista Uxia e o grupo Leilia. 
A éolaboración entre o IGAEM 
e Nordesia materializouse nun 
stand compartido no que ofere, 
ceron unha amp la mostra de 
música, danza e actividades 
culturais do páis. Uxia, nun 
coricerto gravado pola 
televisión catalana, apresentou 
temas do seu próximo disco, 
que xa interpretara en Lisb a. 
Pola sua parte, Leilia, grupo de 
cantareiras e pandereteiras, ca, 
mén foron a Vic con novo tra, 
ballo, o que realizaron coa co, 
laboración dos músicos de Mi, 
lladoiro, Antón Seoane e Nan, 
do Casal. O disco de Leilia, 
que estará á venda en.breve, ti, 
túlase 1 é verdad.e i é mentira. • 
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Malícia e non 
maldad e 

Título: Coa lei de cosras. 

Autor: Xoán X. Piñeiro Cachón. 
Editorial: Laiovento. 

O autor de Salcedo (Pontevedra) 
é escritor pouco coñecido apesar 
de ter no seu haber prémios lite
rarios como os dos concellos de 
Vilalba, As Neves e Marín, o 
Camilo J. Cela de Padrón, o 
Lueiro Rei ou o M. R. Figueire
do, aos que suma o Premio de 
Narración Curta Ricardo Carval
ho Calero, do concello de Ferrol, 
corre pondente á convocatória 
de 1996 e do que hoxe nos ocu
pamo . É dicer, irnos ter oportu
nidade de achegamos á escrita 
dun autor repetidamente premia
do e pouco difundido. Inclusive 
cabe reflexionar a cerca de se lle 
acae a etiqueta de "un novo es
critor" -e non nos referimos á 
idade- ainda que para o xeral do 
público así sexa. Ben este é o 
ponto de inicio, de aqu( parti
mos. Que amparemos? Vexamos. 

Na lapela infórmasenos de que 
"por moito que estea en primeira 
persoa, non contén alter ego nin
gún e resulta menos autobiográfi
co do que poida parecer". Do que 
debemos colixir que algo de auto
biográfico si hai, ainda que sexa 
pouco, só un chisco; despois da 
leitura do mundo de Coa lei de 
costas, e sabendo que o autor é 
avogado, a sospeita de que a adi
cación á avogacia do autor ten 
importáncia, é algo que non 
cómpre desbotar e que tampouco 
se parece negar. E cal é ese mun
do? O título é claro ahondo. Tra
tase de xente que non viven a 
vida egundo as pautas marcadas, 

Xoan X. Piñeiro Cochón. 

que acaban caendo na delincuén
cia, pero que acaban senda víti
mas. Dos sete relatos do que 
consta o libro, só un -"A carta"
fai referéncia a unha maldade 
fría, calculada, aleivosa; porque 
de tal debemos calificar a extor
sión que un defunto e ben. posi
cionado avogado exerceu sobre o 
seu irmán, e todo por cobiza, por 
unha casa que non lle pertencia 
por leí, que quería fose corno fose, 
e na que quererá vivir a sua filla, 
ignorante da razón P9la que está 
en tan mal estado. A par de el, 
falerno do primeiro relato, "To-

do se herda". e que é, sen dúbida 
o mellar. Vén a canto falar de el 
polo da maldad.e, aquí tal!lén a 
hai, pero trátase dunha maldade 
conxénita que. fai ver como víti
ma a quen é culpábel sen dúbida. 
Pero, seguramente, debemos en- . 
tender corno maldade a situación 
platexada no derradeiro relato, ti
tulado "A estratéxia". Expliqué
monos. "A estratéxia" pon sobre 
a mesa un tema trascendente . e 
rnoi actual: a relación entre gale
ga e castelán, no ensino e fóra. 
Un mesmo calificaría este relato 
como realista visionário e denun-
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dador dó qu~ nos negamos a ver 
-a sociedade dó ben citar consu-· 
mista é forí.damente nihilista, _ne
gar o problema é o primeiro paso . 
para non o resolver, ser. feliz é 
non ter problemas. Pero mellar 
será que ti, leitor, opiries, quedo ·. 
eu certo de qúe a c~aridade da ex
posición sq non convencerá a 
aqueles que se 
neguen a re-
coñecer o 
problema e a 
sua gravidade: 
a programada 
extinción do 
galega. 

P~ñeiro 
Cachón 
escrebe 
sen alardes, 
con 

Pero o mun- simplicidade 
do que pre -
domina é o expresiva 
da malícia, ao servizo 
da p~lleria, da dunha 
picaresca sé- leiºtura 
culo vinte. 
Comezando sen 
polos avata- atrancos. 
res que levan 
a un escritor 
que sempre 
se presenta a 
prémios e non gaña ningún, sen
da vítima perenne porque non 
son sempre razóns literárias as 
que deciden o vencedor, a deixar 
de escribir. Despois da maldade 
conxénita de "Todo se herda", 
atopamos aquí un oco para o so
rriso, amargo. Lago voltamos á 
realidade. Falamos antes de rea
lismo e o certo é que é elemento 
caracterizador, unificador, do li- . 
bro. Por exemplo: no terceiro 
canto relátase unha estratéxia de 
supervivéncia moito máis fre
cuente do que semelta. Sabe 
deus cantos Victorianos exis
ten ... e quen non coñece casos 
semellantes? A tal límite chega a 
situación -que mesmo dá a falsa 
impresión dun certo costumis-

(Pasa á páxina seguinte) 

Unha intensa visión da China de hoxe á luz da China de 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 

XERAIS 
A CHINA POR DENTRO 

Xulio Ríos 
~~ 
~~ 

DOSINDA ARESES 

PROSAS COMPLETAS 

TERRITORIO OCUPADO 
Fran Alonso 

Fotografías: Manuel G. Vicente 

.1 canta de libros 

Relatos de mistério e 
ciencia ... fición 
O asasino Ínvisible é o primeiro traballo 
literário de Xosé Durán, xomalista da 
Televisión de Galiza, que inclue dez re
latos ambientados nun futuro que non se 
atopa moi lonxe. O autor 
amósase intere
sado palas posi
bilidades que 
oferecen os 
avances da tec
noloxia ao ser 
humano, no seu 
lado máis positivo 
pero tarnén no 
máis desacougan
te. Tramas policía
cas, crimes e políti
ca mestúranse con 
ordenadores, clona-
ción e intelixéncia arti-
ficial. O libro está publicado na coleción 
Costa Oeste de Galaxia.+ 

Primeira botadura 
poética en Cambados 
O colectivo poético de Cambados Sete 
Naos publica o seu primeiro volume no 
que recolle os versos 
de Tareixa 
Abal, Irene Ca
cabelos, Xesús 
Gómez, Cannen 
G. Rebollido, 
Roi Martínez, 
Inés Meañoe 
lria Peiteado. A 
ilusiónéo 
elemento comun 
deste sete novísi-
mos poetas que ·-".'_::·.::::-_. 
plasma no seu tra-
ballo a sua maneira 
de ollar ao mundo, a subsisténcia cotiá, o 
buraco polo que tornar ar ... "Un mundo 
altemativo e osixenado de cores, un 
pouco de desenfreo, un pouco de 
poesia", din.+ 

A eterna inspiración 
de J im Morrison 
O cantante de The Doors, Jim Morrison, 
continua senda fonte de inspiraciói;i para 

- a literatura, e en O rei lagarto, de Alva
ro Magalhaes, con
vértese nunha 
forza vivinte que 
pode con todo. A 
novela xira ao re
dor de Joel e dou
tros personaxes, 
como o seu abatido 
pai, os curiosos Jor
ge e Joana e, como 
non, os espíritos do 
pasado, tempo no 
que estiveron vence
llados á música de 
rock. O libro está na co-
lección Fóra de Xogo de Xerais e a tradu
ción do portugués fíxoa Anxo 
Angueira.t 

Os movementos de 
cámbio nas cidades 
A editorial Virus publica un libro esta- • 
dounidense que afonda no papel das ci-
dades e vilas como motor do cambio so-
cial. A autora de Las políticas de la eco-
logía social. Municipalismo libertario, é 
Janet Biehl, quen construe o texto ana-
lisando as aportacións de Murray Book-
chin ao pensamento cívico de Estados 
Unidos. Bookchin 
sostén que a 
transformación 
da sociedade ca
pitalista noutra 
solidária e parti
cipativa pode ter 
comezo conver
tendo aos municí
pios en espazos de
mocráticos e parti
cipativos.+ 
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(Ven da páxina anterior) 

mo. Mundo moi semellante é o 
de "lsolina e os banquexadores" 
-quen non soñou con lograr un, 
ha combinación rnillonária? Pe, 
ro onde mellar se valve apreciar 
é en "os billetes de Nemesio", 
ainda que quizá sexa un mundo 
máis literária que real polo que 
ten de incríbel; iso si, a resolu, 
ción do canto é impecábel. 

A esta altura debemos precisar 
que a homoxeneidade estilística 
é mai grande. Piñeiro Cachón 
escrebe sen alardes, con simplici, 
dade expresiva ao servizo dunha. 
leitura sen atrancos. Así, a es, 
tructura revélase como o aspecto 
roáis traballada, sen tampouco 
chegar a complexidades. Todos 
aqueles que din que é difícil ler 
en galega, teñen agora apartuni, 
dade de demostrar que non son 
analfabetos, nen hai escusa.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

Unha lición 
de moral 

Titulo: Reenconno. 

Autor: Fred Uhlman. 
Editorial: Galaxia. 

O .leitor galego contaba cunha 
excelente novelera de Alfred 
Andersch publicada en Galaxia, 
na coleción "Árbore". O pai dun 
asasino, na que o escritor alemán 
describía un día de clase na aula 
dun profesor que era o pai de 
Adolf Eichemann. A obra, co, 
mo que non quere a cousa, ex, 
plicaba as bases ideolóxicas e 
humanas do ascenso do nazismo. 
Unha excelente obra da que 
ainda hoxe se pode gozar e 
aprender. Hoxe, a mesma edito, 
rial, entrega Reencontro, de Fred 
Uhlman (1901,1985), cun pró, 
logo dese grande escritor conser, 
vador (e antifascista) gaulés que 
é Jean d'Ormesson, autor dunha 
das mellores novelas francesas 
dos últimos 40 anos: Au plaisir 
de Dieu ("Por Capricho de Dios", 
versión española de Josep Elias, 
publicada por Euros en 1976) . 

Reencontro narra a amizade entre 
dous escolares de 16 anos, nos 
anos 30, na cidade de Stuttgart, 
de onde era nativo o autor. Dous 
adolescentes ben diferentes en, 
tre si, o narrador, xudeo, filio 
dun médico xudeo condecorado 
coa Cruz de Ferro durante a pri, 
meira guerra mundial, alemán a 
carta cabal e que despreza aos 
sionistas, e Konradin, peri:en, 
cente á nobreza alemana. Unha 
amizade que parece forte como o 
carballo, mais que un dia ... debe 
romper, e rompe; cando Hans, o 
narrador, é enviado aos Estados 
Unidos polos pais, en previsión 
do que poida acontecer despois 
do triunfo electoral de Hitler, e 
Konradin entre no partido na, 
cional,socialista. Os pais de 
Hans suicídanse, e este e Konra, 
din reencóntranse no final da 
novela .. . trinta anos despois. 

A noveleta, oitenta páxinas esca
sas, está escrita sen que lle sobre 
unha palabra. A escrita, quizá de-

bido a que Uhlman tamén era 
pintor -o que se nota cando des
cribe paisaxes rurais-, parece plás, 
tica, ás veces impresionista, ou, 
tras, expresionista, nos límites 
dun realismo expresionista. Uhl, · 
man concede poucas liñas á des, 
crición do meio que, porén, está 
descrito e caracterizado con segu, 
ridade e eficácia. En revancha, 
concede moito ás relacións entre 
os dous adolescentes. Tanto no 
momento que poderiamos chamar 
de "pre,relacións", como.na parte 
da relación en si. As relacións son 
descritas finamente, a medio dun, 
ha psicoloxia -para simplificar, a 
que foi inventada por Dostoiews
ki- que seguindo a Albert Mora
via poderiamos chamar psicoloxía 
ideolóxica o.u psicoloxía alimen, 
tada de cultura. Hans, o narrador, 
móvese intuitivamente. Konra
din, é consciente do seu "rango", 
mais a amizade fa¡ desaparecer as 
diferencias de todo tipo entre os 
dous até... que Konradin entra a 

Unha preciosa 
história 
de amor 

Titula: Os amantes do Círculo Polar. 
Director: Julio Medem. 

Julio Medem sorpréndenos de 
novo. Trátase dunha história de 
amor distinta a todas as histórias 
de amor. T ranscorre en espácios 
preciosistas, utópicos e solitários. 
O guión son poemas. Os actores 
e actrices bordan o traballo. 

Hai unha ensamblaxe atrevida e 
orixinal dos elementos. É unha 
história contada de maneira sin, 
gular, que sorprende. Quen diri, 
xe tamén novela unha especie 
de libro aberto. Hai unha arte 
que envolve todo. 

O tema é o amor. Un amor ro
mántico, excelente. O neno e a 
nena, o home e a muller, son 
duas ruas que se cruzan e non 
se soltan. 

A infáncia aparece retratada con 
melancolía. Inverno, coléxio, 
amor. Perguntas dun neno, que 
non sabe o que é a vida, ou que xa 
o sabe todo. Nena fermosa que, 
debaixo dun abrigo, engaiola. 

A adolescéncia é o rio no que 
se descobre o que non se sabia. 
O sexo ábrese . O cinema des
crebe con paixón esta mirada 
ao alto. Hai unha cortadura da 
inocéncia. Hai unha entr~ga, 

;,, \.• 
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formar parte do partido Nazi e na 
carta que lle escrebe a Hans antes 
de este irse aos USA vese que 
non renuncia á amizade, pero que 
por riba desta hai outra cousa: a 
grandeza alemaña, representada 
por Hitler. Grande erro de visión 
por parte de Konradin: o nazismo 
era algo máis que un intento de 
recuperar a grandeza do Imperio 
Sacro,Xermánico ... (Pasando a 
outro tema, a carta de Konradin a 
Hans, pp. 81,82,83, pode servir 
para explicar o porque tantos in
telectuais cairon nas poutas do 
nazismo, e nunca se arrepende, 
ron. Claro que tamén cairon nas 
poutas nazis dirixentes do Partido 
Comunista Alemán -véxase Noti, 
cias dun home con problemas-, 
Adam Schaff e a maior parte das 
Xuventudes Socialistas Austriacas 
que se fartaron da inación e ino
peráncia de gran parte dos seus di
rixentes, Viena infame e xenial, Jo
achim Riedl, mais estamos a afas
tármonos do tema, ainda que non 

estea, tampouco, de máis recordar 
que o poeta preferido tanto por 
Hans como por Konradin é Hsl, 
derlin, o mesmo que, enfervoriza, 
das, recitaban en masa as Xuven, 
tudes Hitlerianas). 

Reencontro foi escrita por Uhlman 
anos despois de ter fuxido de Ale, 
maña, mais, 
con todo, fuxe 
da futil ideo
loxización, e 
asi a subida do 
nazismo é des, 
crita sen pai, 
xón, obxecti
vamente. Ca, 
se se poderia 
dicer que in
dolentemen, 
te. Na cidade 
de Sttutgart , 
escribe, vese o 
nazismo -e os 
problemas da 
Alemaña dos 
anos trinta- e 
a violencia 
que este 
perpetra como 
unha cousa de 
Berlin, un en, 
frontamento 
entre nazis e 

A noveleta, 
oitenta 
páxinas 
escasas, está 
escrita sen 
que lle sobre 
unha 
palabra. 
A escrita 
parece 
plástica, 
ás veces 
impresionista, 
outras, 
expresionista. 

comunistas sen nengunha reper, 
cusión nesa cidade de provincia. 
Noutras palabras, Uhlman deixa 
entrever ao leitor que a besta está 
durmida no corazón dos alemáns. 

Najwa Nimri e Fele Martínez, protagonistas de Os amontes do Círculo Polar. 

con medo, ao cámbeo. 

Logo, o mundo adulto, de pro
sa, de rebeldía, sombrío. Pero 
tamén hai no filme a unidade, 
a globalización das etapas. As 
rupturas das parellas. Voar e 
voar. De cara en cara. De cor
po en corpo. E non atapar na, 
da. E a globalidade dun amor 
único, ao cal nada rompe. O 
único que non se move na pelí
cula. Amor de ferro, de lá, de 
táboa. Amor de neno e nena 
que se acercan, se bican e se 
queren. E a película oferécenos 
a sorpresa de ter dous finais, al, 
go orixinal e libre. 

Medem aposta polas imaxes fal
sas, pola mentira poética, pola 
mirada surrealista. Expón un 
universo aberto, poboado polo 
ensoño. A película é unha aven
tura. Os personaxes son fermo, 
sos, preciosos. 

Hai un ambiente de misterio, 
ben tratado, semellante ao de 
"esquío bermello", que envolve 
e apreta. E acércase, como en 
"Vacas", á epopeia, ao bosque, 
ao basco e ao rural. As desgrá
cias que se mostran non doen, 
son humanas. A morte é o re
verso das cousas. 

Os indivíduos non son planos 
pero tampouco complicados. 
Son espellos. Están imaxinados. 
Son vivivdos ao tope. Esprimi, 
dos. Distanciados. 

Hai unha parte de comédia, 
moi chistosa, na película. Que 
distrae. Que fai rir. E unha iro, 
nia sacada do simples. Nada re; 
dundante. Nada exaxerada. E 
como porse a rir da nada. Caer, 
sen querer, no absurdo e na di-
versión. 

E outra vez vemos a metáfora do 
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Ou mellor, explica en poucas Pª' 
labras como durme a besta, e den, 
tro de quen durme. 

Asi como a cegueira perante o 
que significa o nazismo, mesmo 
por parte daqueles que van ser 
as suas primeiras vítimas: os xu, 
deos. O certo é que a cegueira 
perante o nazismo, perante a 
maior ideoloxia criminal creada 
polo home branco, foi múltiple, 
a todas bandas, o único que en, 
tendeu algo no momento foi Le, 
on Trotski ... e os sionistas. 

A novelera acaba cun final, en 
certa maneira orpre ivo, e circu, 
lar. Quer dicer, á parte da "sor, 
presa" final, o leitor decátase qu 
o narrador e puxo a contar a ua 
história desde momento en que 
abe certas c us . O qu l va a 

formular un pr bl ma. A n v 1 , 
ta, ou novela cuna, actua so re 
leitor mediant a pr paración (o 
conto, mediante o e tupor), Ma, 
rio Benedetti dixit. Pol qu , qui
zá, non nos acherno perante un, 
ha novelera, unha novela curta, 
senón diante dunha novela. Un
ha excelente novela que é, á vez, 
unha lición de história e unha li, 
ción de moral. O que, moralexa, 
non por facer novelas de muitas 
páxinas estas son mellares, cousa 
que xa sabíamo todos pero que 
sempre vai ben lembrar ... + 

X.G.G. 

bosque. Arbores e follas inque, 
dantes. Un trasmundo. Unha 
atmósfera de morte, vida, poesia 
e amor. A cámara pasea pola 
Natureza, como unha deusa. 
Afonda nela. Gostalle namorar, 
se das partes 
escuras das 
árbores. Bos, 
que brutal, 
fermoso e es, 
peranzador. 
Neve e ma, 
xia. O corre
re n dos ne, 
nos/as levan, 
tando cos pé 
a terra e 
manchando a 
cara con ce
rra, e os oll s. 

A cámara tén 
movementos 

Éunha 
história de 
amor 
distinta a 
tódas a 
histórias de 
amor. A 
película é 
unha 
aventura. 
O guión son 

e x t r a n o s , poemas. 
arítmicos, ra, 
chadores. O 
significado 
descómponse 
en partes. A música e o silencio 
están tratados con cariño. Nóta, 
se que á equipa responsábel gós, 
talle o que fai. Que hai compro
miso, aposta. que hai ideas. 

A palabra brila, pola súa concre
ción e exactitude. Cada verba 
está onde debe estar. Hai unha 
orde, dentro da anarquía. Hai 
unha maxia íntima. Hai unha 
forza grande. É unha história 
preciosa de amor, nada cursi, 
nada americana. Subtil, profun
da. Fráxil como unha puta. for, 
te como un poema.• 

LUPE GÓMEZ 

A 



ANOSA TERRA 

A pintura 
deXoan 
Pardiñas 
afianzase 
no clasicismo 

Autores: Beatriz Ruibal (fotografia); Gue
rreiro, Manuel Santiago, Marga Conde, Na
rália Pérez, Pedro Muiño, Reboiras e Xoán 
Pardiñas (pintura) . 

Lugar: Casa de Galicia, Madrid. 

A Casa de Galicia en Madrid 
inicia a sua remporada de expo
sicións con a apresentación de 
duas mostras de características 
di pares. Nunha cólgase a obra 
realizada nos tres últimos anos 
pela fotógrafa Beatriz Ruibal. 
Trátase da crónica dunha viaxe 
realizada por cerras de Iberoamé
rica (Cuba, Bolivia, Brasil, Ar
xentina e Chile), na que o ta
lento da fotógrafa indaga sobre a 
forza telúrica dunhas paisaxes 
levemente humanizadas ou ro
tundamente intocadas. 

A proposta constrúese con pan°' 
rámica de grande desenrolo, 
normalmente divididas en tres 
viñeras do mesmo motivo e neu
tras ocasións buscando a con
frontación dunha paisaxe natural 
con algun asunto social, a tatua
xe nas coscas dun home ou o in
terior dunha humilde vivencia. 
Cabe pensar que busque unha vi
sión próxima á do ello humano, 
na que e incluen as imaxes peri
féricas que habitualmente son 
obxecto de descarte na vida co
tiá. Asimesmo, é notória a inten
ción de obviar calquer efectismo, 
xa quepo itiva o eu negativo 
nun papel que recolle unha am
pla ama de grises, logrando uns 
plano che de matice e con-
ención. T ra all enérxico e de 
1 vada fmura intelectual, corno 

un ma r ve que n acom-
pañará 1 ng tempo. 

1 

A u ra exp ición é un "t turn 
rev lutum" de ete pintores de
siguai , uerreiro, Manu l an
tiag , Marga C nd , Natalia Pé
rez, Pedro Muiño, Reboira e 
Xoan Pardiñas, ao que xa nos 
ten acostumados a discreta co
misária Mercedes Rojas. Xoven 
empre atenta ás ordes do xefe 

Superior de Policía Artística de 
Galiza, Garcia Iglesias. 

Lo Ha&ona, de Beatriz Ruibal, 1995. 

Guieiros é o título co que se 
apresenta esta curiosa relación 
de obras e é evidente que o sus
tantivo só ten senso no caso da 
de Xoan Pardiñas. A mostra dis
pense nas duas sás da planta bai
xa do ediffcio, nunha delas exí
bese a pintura e na segunda re
sérvase para o dibuxo. 

Os catre cadros de pequeno for
mato e os seis dibuxos que Xoan 
Pardiñas aporta á exposición dan 
notícia da solvéncia alcanzada 
por este pintor de traxectória pro
fesional honesta e intimista. Es
pádo sen referéncias anecdóticas 
compostos en clave de ocres e 
grises, máis algun elemento figu
rativo que ocupa o eixo central 
do cadro e noutros casos é o pro
prio centro, iso é todo. Para o que 
poderiamos denominar tema da 
obra utiliza grises casi negros, 
azuis cobalto matizados de blanco 
e exce¡x:ionalmente un bermello 
queimado. Como se pode ver, un
ha gama cromática cativa coa 
que o artista logra unha pintura 
leve e insinuante. Outro aspecto 
a destacar na orde técnica, é a d 
go to por traballar coas grosas ca
pas de matéria que dan ao espácio 
pictórico unha riqueza de valores 
e transparéncias semellante a ofe
recida polo esmalte· cerámico. 

Di poñer <leste espesor perrnete 
ao artista gravar signos incisos 
dun dar efecto expresivo, xes
tual, que rompe co equilibrado 
ton racional das suas imaxes. En 
vários dos seus debuxos encon
tramos outra subtileza profisio
nal, hoxe en desuso, que é a téc
nica do "frottage". Esta consiste 
en dispoñer dun releve baixo a 
folla de papel e ao raiar cun lá
piz se obtén unha reprodución 
pouco precisa do orixinal, que se 
se utiliza correctamente dá sin
gulares resultados plásticos. As 
ambíguas formas conseguidas do 

Xogos infantis, de Xan Pardiñas. Técnica mista, 1990. 

modo descrito que logo arroupa 
en oscuros espácios, confire un 
clima de misteriosa incertidume 
a suas criacións sobre papel. 

Asi pois, aso-
mámosnos a 
unha obra se
rea, clásica no 
verdadeiro 
sentido do tér
mino, é dicer, 
imitábel. Un
ha obra que se 
si tua enor
memente 
alonxada das 
suas orixes e 
obviamente é 
consecuéncia 
deles~_porque 
Xoan PardiñáS
pa rt i u dunha 
figuración es-
quemática e 
costumista 

A 
inauguració 
ndas 
exposicións 
tivo o 
habitual 
talante 
facha das 
actividades 
da Casado 
P. de Galicia 
en Madrid 

que posteriormente se tornou ex
presionista, pintaba na década dos 
oitenta uns personaxes solitarios 
con poses forzadas que localizaba 

en espazos estreitos onde unha 
enxurrada de cores violentas cho
caban sen sosego. Tal vez, nese 
despoxamento do inecesário teña 
atopado o vello camiño do Tao, 
que aconsella orientarse cara o 
vado. O vado que todo o contén. 

O inquedo Pedro Muiño oferé
cenos en dous cadros novos da
dos sobre o seu errático camiño, 
xa iniciado hai alguns anos e que 
agora o fai recalar nas fontes do 
surrealismo lírico. Pero Pedro é 
artj§_ta, e <leste exercício perma
nente, sempre atento ao que o 
inqueda, sairán frutos valiosos en 
propostas certamente persoais. 

Na obra exposta por Guerreiro 
sorprenden especialmente os seus 
élebuxos, resoltos con-decisÍón e 

- viveza. É claro que se -trata dun 
grande dibuxante, que co mate
rial máis sinxelo alcanza notábel 
expresividade. Sen embargo, na 
pintura maniféstase unha curiosa 
contradición entre o elegante 
tratamento da arquitectura e o 
seu simplismo ao enfrontarse aos 
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elementos da natureza, ceos e ve
xetación. Non hai dúbida de que 
nos acercamos a un criador ao 
que haberá que seguir na sua 
evolución porque atesoura unha 
lúcida mirada e un oficio sólido. 

A inauguración das exposicións 
tivo o habitual talante facha 
(sectário e policial) das activi
dades da Casa do PP de Galicia 
en Madrid. Duas anécdotas sir, 
van para ilustrar tal afirmación: 
Primeira. O escritor e profesor 
Antón Costa foi conminado pu
blicamente por persoal da Casa 
a que se abstivese de intervir ao 
longo do tedioso proceso de 
apresentación das exposicións. 
Segunda. A un mozo con coleta, 
amigo da fotógrafa Beatriz Rui
bal, impedíuselle o paso ás Sás 
de Exposicións porque non leva
ba invitación, ao mesmo tempo 
vários cidadáns con aire de "pi, 
jos" e sen invitación entraron 
sen o menor problema. Cultura 
popular.• · 

FERNANDO FERRO 

. infantil 
Carlos G. Beigosa e Xelis de Toro: 

a menor literatura para os lectores máis importantes. 

---------~--....--......... -XelíS de Toro--.................. 
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/ A porta ' 
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Novoneyra: 
reflexións e 
. / . 

v1venc1as 

Título: Dos soños teimosos. 

Autor: Uxio Novoneyra / Emílio Arauxo. 
Editorial: Noitarenga, 1998. 

Chega ás nasas mans un novo 
traballo de conversas, Dos soños 
teimosos, un título que recolle re
flexións e vivéncias do poeta 
Uxio Novoneyra. A verdade é 
que a primeira leitura que fixe
mos do libro, superficial, decep
cionounos un pouco, talvez por
que agardábamos algo con máis 
história persoal, con máis crónica 
da sua vida, da sua xeración e do 
seu tempo. Pero nunha segunda 
leitura poidemos observar que se 
trataba dun traballo ben máis va
lioso do q~e nos parecera nun 
princípio. E cerro que non nos 
convence a metodoloxia de Emí
lio Arauxo, que o poeta non dá 
resposta a cerras interrogantes 
que se lle formulan, que alguns 
temas se repeten unha e outra vez 
mentres outros non se tratan, que 
a miúdo se mistura a parte máis 
persoal coa reflexiva, que non se 
segue cronoloxicamente, paso a 
paso, a vida do escritor, etc., etc ... 
Sen embargo, pésie a todo iso, es
te libro contén algunhas das re
flexións máis lúcidas que se fixe
ron ultimamente sobre a Língua
Fala, a criación poética ou a ago
nía do mundo rural. 

A Língua-Fala é un dos eixos da 
reflexión do poeta. Empeza por 
dicer que o seu idioma está inte
grado por un acervo de palabras e 
de modos que proceden dos seus 
avós, naturais de carro zonas xeo
gráficas: O Bierzo, Samas, O Ce
breiro e O Courel. Por iso para el 
ten tanta significación o galega 
oral, porque non é a pura mecáni
ca da língua aprendida nas aulas, 
senón a mecánica da língua viva, 
con toda a carga de existéncia e 
memória ..: ritmo do vivido. "A 
Fala -di Uxio- é o único sitio onde 
seguen vivos os antepasados, a única 
forma audible de supervivencia". 
Para o poeta hai unha grande di
feréncia entre usar a língua e estar 
dentro dela e da cultura popular. 
Segundo confesa, ese é o seu 
maior hercio cultural, xunto coa 
literatura dos trobadores. De feíto, 
aos que aprenderon o galego nas 
aulas, Novoneyra recoméndalles 
que lean un anaco dos Cancionei
ros cada dia, porque considera que 
aí están as estruturas sintáticas 
profundas do idioma. 

Outro tema central do libro é a 
experiéncia e a emoción na cria
ción poética, a autenticidade, o 
cruzamento entre vida e obra. 
Novoneyra explica como no seu 
caso a fascinación polo entorno, o 
sentemento da terra, a instalación 
naquel mundo do Courel foi fun
damental para logo escreber. 
Houbo unha conciéncia poética 
sentida e soñada antes que a escri
ta. Foi un neno fascinado e des
lumbrado polo entorno "Era nor
mal -dinos o poeta- que eu acaba
se escribindo da T erra, porque can
do ainda non tiña a idea de escribir 
estaba xa fascinado inda sen comide-

Uxio Novoneyra. 

rar que aquel.o era beleza. Xa ós dez 
anos, ós nove, viña eu polos cami
ños dando voltas, engaiolado ca en
tamo". En Novoneyra, pois, a vi
véncia, a experiéncia, a emoción, 
é sempre prévia á palabra escrita. 
Esta é a razón de que nel poesía e 
vida vaian tan íntimamente uni
das: "T eño . que ter unha experiencia 
directa e f orte para escribir. Cáseque 
inmediata". 
Mesmo ten 
que sentir a 
necesidade de 
escreber. Para 
o autor de Os 
Eidos non 
abonda coa 
vontade de 
cantar. O po
eta ten que ser 
arrebatado ao 
canto. 

Unha terceira 
reflexión que 
queremos des
tacar aquí é a 
que fai refe
réncia á ago
nía e á perda 
do mundo ru
ral, unha rea
lidade e un 
drama que 

Este libro 
contén 
algunhas das 
reflexións 
máis lúcidas 
que se 
fixeron 
ultimamente 
sobre a 
Língua-Fala, 
a criación 
poética ou a 
agonia do 
mundo 
rural. 

preocupa profundamente ao es
critor e que está tamén na base 
do seu próximo poemário, Libro 
de Rotas, que segundo o poeta é 
como unha elexia palas diferen
tes aldeas da serra do Courel. No
voneyra -que mallou co mallo 
desde moi pequeno e gadañou a 
herba até os cincoema anos xus
tos- lémbranos que a vivéncia 
máis profunda e máis enriquece
dora que ternos os galegos e as ga
legas é o noso pasado rural, e cri
tica a visión negativa que se deu 
nos últimos tempos da memória 
labrega, cando aí tiñamos un gran 
fondo, unha memória intensísima 
e riquísima, a fonte do próprio 
idioma. Denúncia, por outra par
te, que a mesma xente do rural 
fuxiu del e apartou a mirada para 
non aparentar rural. Uxio Novo
neyra ergue a sua palabra contra a 
perda dese mundo de nós e recor
da que aceptar a inviabilidade 
dunha vida labrega plena é acep
tar a inviabilidade da própria Ga
liza. E mais unha vez conecta a si
tuación crítica do idioma coa 
progresiva despovoación do cam-

po. Para o poeta é evidente que 
hai que revitalizar o rural, ainda 
que só sexa porque foi no agro 
onde se conformou a língua e on
de ternos un caudal de experién
cia e de riqueza que vén desde o 
Neolítico.• 

MANUEL LOPEZ FOXO 

Os soños 
de N ovoneyra 

Dos sañas teimosos é o título evo
cador, incitante, irrenunciábel, 
insistinte, avisador e cáseque ter
minante dun dos últimos libros 
de Uxío Novoneyra, o naso 
grande vate vivo. Aparece con
ducido pola discreción, o com- · 
promiso e a sabendia popular e 
culta de Emilio Araúxo -labor 
calado e incesante de creación, 
indagación e edición: Tempos se
rodios, Badiou, Uxío, poesía, 
esencias requintadas da cultura 
galega e europea máis fonda-. 

E digo un dos últimos libros, 
porque, últimamente, Uxío está 
que non para; e sempre hai algo 
dil ou sobor dil nalgunha parte. 
Carmen Blanco ven de publicar 
Uxío Novoneyra: poesía, terra e 
compromiso, estudio puntualiza
dor sobre a vida e obra de Novo
neyra no que figuran as causas 
máis esenciais e definitorias. 

Hai poucos días, Xulio Calviño 
sorprendíanos con un ensaio re
volucionario: Uxío Novoneyra e 
os motivos de Circe, onde se reco
lle o texto poético íntegro de 
Tempo de elexía; porque sobre as 
Elexías de Uxío vai o libro de 
Calviño. Libro ata cerro punto 
insólito no panorama do ensaio 
galega actual. Ensaio o de Calvi
ño enormemente orixinal, creati
vo, parapoético, filosófico, her
mético; narración erótica en pa
ralelo coa poética máis erótica de 
Novoneyra. 

Libro éste que acaba de sacar á 
luz "Espiral Maior" e que se sitúa 
no mesmo centro da cultura míti
co-poética do Mediterráneo e ata 
alá leva Calviño, en Málaga, ó 

noso poeta do Courel, arrincan
doo do seu nicho oscuramente 
atlántico e finistérrico, para in
crustalo no mesmo cerne da vellí
sima cultura clásica universal. 

Pero xa antes, alá polo 93, Anto
nia López García publicara en 
"Edicións do Cumio" un estudio 
maxistral da poesía de Novoney
ra: Os camiños do soño, título por 
demáis certeiro e preciso. Traba
llo aparentemente "farmal" da po
esía de Uxío pero que realmente 
chega ca~e sempre ó fondo da 
cuestión. E un dos exercicios máis 
penetrantes que se teñan feíto da 
poesía novoneyrana. A perspecti
va de Antonia López García é un
ha perspectiva nacionalista rigu
rosa, exacta, necesaria. E a súa 
metodoloxía é tan humilde e an
tipretenciosa que nos leva da man 
desde as primeiras páxinas e no 
fai entrar no mundo poético de 
Uxío como i fara unha e colar 
aplicada que fai o eu traballo con 
primor. Unha delicia de übro. 

Os soños, .. Os camiños do soño ... 
Dos soños teimosos. ¡O dereito a 
soñar! O soño como o topos defi
nitorio da poesía de Uxío. A 
verdade última de Novoneyra, a 
historia, o sentido máis profun
do da existencia, da nosa exi -
tencia, do noso pobo, da nosa 
xente, da nosa cultura. Todo eso 
está ahí, neses soños teimosos, no 
pequeno libro verde pulcramen
te editado por Nino, en Com
postela, e "acollido" por Emilio 
Araúxo en Noitarenga. Un Libro 
do 98 que será tan emblemático 
como o 98. O 98 galego. O 98 
do novo "rexurdimento" ... Dos 
sañas teimosos principia así -le
ma, marco, frontispicio-: 

"Trátase <leste preciso intre. 

O pararse a escoitalo parece que 
se rompe a continuidade do pre
sente". 

A continuidade do presente ... O 
anchísimo presente histórico. 
Dos sañas teimosos é un libro to
tal. Un libro no que, Novoneyra 
e Araúxo, en prácida conversa, 
pasan revista ós grandes temas do 
noso país e do noso tempo. Do 
noso mundo. Do mundo ... Wel
tanschaung de Uxío Novoneyra. 
Conversa que ten un arranque de 
fondo: o que eles chaman a sitU& 
ción múltiple na que vivimos. 
"Multiplicidade" social, política, 
ideolóxica, que se traduce nunha 
situación "complexa" que ven 
definida pola "inestabilidade" (Fi
del Castro dicía hai poucos días: 
a inestabilidade socioeconómica e 
política xa non é a excepción se
nón a regla -o mundo semella ser 
cada noite un gran casino no que 
se xogan millóns de millóns de 
dólares sen ningunha finalidade 
productiva-) . 

Xa desde o comenzo do libro, 
Novoneyra fai referencia o que el 
chama o innomeado utópico --que 
podería reaparecer en Occiden
te-. lsto é, Uxío, hoxe, neste chi
rriante final de século, apela un
ha vez máis a ese soño teimoso. 
Velahí a preocupación esencial 
neste intre de un patriota galego: 
a desacougante situación mundial 
e os problemas do planeta. Pero, 
xustamente por eso, é preciso "or
denar toda a reserva interior que 

ANOSA TERRA 

aínda alenta o dequebrado pulo 
revolucionario". "Estado múlti
ple" -di- que, por extensión, 
atinxe á poesía mesma - tamén á 
poesía-. Pasamos do "estado de in
minencia -revolucionaria- dos 60 
- ¡que tan ben se recolle en moi
tos dos seus poemas daqueles 
anos!- a vivir na "pura posibilida
de" -a teima dos soños-. 

Punto de partida o <leste libro 
que, como se ve, amplía inmen
samente o horizonte no que todo 
el vai decorrer. Novoneyra insis
te: a "vella teima", o "futuro posi
ble". E o poeta do Courel faino 
partindo sempre do concepto cla
ve para entend r a úa poética e o 
eu mundo: o conc pt cardinal 

de liberdade. Basta con comprobar 
a cantidade de " vocación " e 
"advocación " qu ten a palabra 
liberdade na úa ía e na xpr -
sión xeral do eu p nsam nro. 
Uxío é un d mái libres p et 
contemp ráneo e Gali ia; ¡o 
máis libre! Poeta libre qu oña 
permanentemente c n t rras li
bradas ... Concepto de liberdade o 
eu que e asemella m ití imo á 

liberdade primeira da modemida
de revolucionaria (Rou eau e a 
Revolución France a de 1789). 
Liberdade per oal e ca e fí ica, 
que e toca, como a oedade; li
berdade individual, liberda e co
mo dereito esencial. Liberdade, 
en definitiva, ¡fronte 6 Amigo 
Réxime! (Novoneyra abe que 
Galicia saiu realmente do feudalis
mo coa República Española de 
1931 -o franquismo xa nada pui
do contra eso-). Así pois, Liberda
de "á francesa" ... Máis o compro
miso moral socialista. 

Así entende Uxío a liberdade: 
"Insisto en que o home -di
manteña empre a úa liberdade, 
coa súa vixía particular ( uliñamo 
nós). Para así mantera súa digni
dade e posibilidade máxima". 

Unha vez sentadas as cuestións 
de principios, di curs de No
voneyra neste fermo f imo libr 
verde do seus soñ , evoca ri
quísimas causas da úa nenez, 
daqueles an 30 tan vital 
tensos e aurorales, das erras d 
Courel -o gran mit l xema p -
ético do noso temp -, da ra
zóns últimas do país, da cultura, 
dos labregos com cla e deter
minante na formación da na
ción, no seu "nacemento" cons
ciente como galega. Do "futuro 
para que siga o pasado" ... 

Do seu país e do seu tempo ... 
Relato minucioso da Guerra Ci
vil na montaña luguesa. Lem
branzas intensas e emotivas para 
Uxío. E, xa máis tarde, do Cou
rel a Compostela. E de Compos
tela a Madrid. Do noso ó próxi
mo. E do próximo outra vez ó 
naso. O . fondo, un ha concep
ción da Patria e do Estado ... 

Dos sañas teimosos ... Demorada 
conversa de Uxío Novoneyra 
con Emilio Araúxo a propósito 
da guerra e da paz, da revolución 
e a liberdade; unha reflexión 
tranquila e sosegada sobre a súa 
poesía, sobre as suas ideas, sobre 
a nosa cultura e a nosa identida
de, sobre o noso mundo. ¡Un 
lindísimo regalo!• 

HERMINIO BARREIRO 
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Política Lingüística sorprende ás editoriais 
coa merma de· axudas á promoción da língua 
A Xunta subsídia cun 50% os libros de texto traducidos e cun 20% os producidos no país 

-0- C. VIDAL 

A Dirección Xeral de Política 
Lingüística (DXPL) ven de fa, 
cer públicas as axudas á pro, 
moción da lingua galega nunha 
resolución que reduce de ma
neira chamativa o destinado ás 
empresas editoriais. A convo
catória, destinada a empresas 
privadas, rexeitou todos as 
proposta de actividades edito, 
riais e só concedeu pequenos 
ub ídios para publicidade a al

gunha das entidades. A mer, 
ma de tas axuda coincide co 
de contento das editoras ga, 
lega pola conce ión de ubven
ción á dición que está a subsi, 
diar un 50% dos libros de texto 
traducidos ao galego e só un 
20% dos producidos na Galiza. 

O subdirector de Galáxia, Da, 
mián Villalain amó ase en espe
cial orprendido pola negativa da 
DXPL de ub idiar a revi ta que a 
ua editorial reparte de maneira 

gratuita no centro de ensin9 
para rapace de 6 a 12 anos. ''E 
incompren íbel que unha inicia, 
tiva deste tipo non se entenda 
como promoción da lingua. A 
relación de axudas é sempre un
ha orpre a, e o argumento é 
que nó recibimo outros subsí
dio pód elle re ponder que as 
empresas beneficiadas na convo
catória tamén aceden a outro ti, 

de fondo e m mo algunha 
delas non ten nengunha nece i, 
dade de axuda. T amén poño o
bre a mesa a dúbida de e hai un 

guiment de c mo e mpre
gan carto c ncedido , e asi 
fi ent nd qu ai t ria que 

t r n rmalizad e i 
t d r lidade" an t 

En cant ao libr de texto, de , 
taca o D ito de que a metade da 
partida t , a ir para libro adap, 
tad a galega cunha produc, 
ci, n d menor contia que os tex, 
to producidos desde o próprio 

A.N.T. 

país. O crecemento do mundo 
editorial non se correspondeu 
cun incremento do presuposto 
público destinado a este sector. 
"Existe un grande desfase entre 
as axudas á producción, que se 
traducen en compras a bibliote
ca , e o volume do que se está a 
editar. O sector aumentou por 
acción da própria Administra
ción que favoreceu a criación de 
moita editoriais e a sua atomiza
ción. O resultado é negativo. A 

CARLOS ALCOLEA 

Xunta tiña que ter en canta 
quen está a traballar no sector e 
quen está a crear emprego" con
clue o presidente da AGE. 

O director de Xerais, Manuel 
Bragado, concorda con Villalaín 
na necesidade de que a Xunta 
distinga a producción própria das 
adaptacións de textos elaborados 
fóra do país. "Producir un libro 
de texto na Galiza coa calidade 
que o estamos facendo é un labor 
que denomino como patriótico. 
Un libro de Xeografia e História 
para a ESO ten unha producción 
duns 10 millóns de pesetas men
tras que adaptar un de fóra está 
polos 3 ou 4 millóns. A Conse, 
llaria subsídia un 20 % do produ
cido aqui e un 50% do adaptado" 
exemplifica Bragado. Entende ta
mén que as editoriais foron pio
neiras na normalización lingüísti
ca polo que, indica, "deberían ser 
mimadas e protexidas por Políti
ca Lingüística xa que a nosa acti
vidade está ao--cento por cento 
pola normalización". Lamenta 
tamén a cativa axuda en canto a 
ferramentas didácticas, xa que, 
desta volta Xerais non recibiu 
ningun tipo de subsídio para a 
edición de material compelmen, 
tário. "Notámolo nas coleccións 
que ternos en marcha para a reci
claxe e formación do profesorado 
e, en especial, entendemos que 
foi lamentábel que a Dirección 
Xeral non se comprometera no 
desenvolvemento da nova colec
ción Familia e escala especialemt, 
ne indicado para a formación de 
pais na sua relación coa escala 
primária" engade Bragado. 

Pala sua parte, o conselleiro dele, 
gado de Promocións Culturais 
Galegas, Xosé Fernández Puga 
responsabiliza á política xeral da 
Xunta de "financiar productos 
editoriais estranxeiros a canta 
dunha política discriminatória co, 
as empresas do pais que compiten 
en desigualdade de condicións na 
medida en que traer productos de 
fóra é menos costosos que produ
cilos directamente aqui". Entende 
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asi que o límite de axuda está a 
perxudicar o desenvolvemento 
editorial e moitos dos materiais 
educativos, mesmo os obrigatórios 
como aconteceu cos Cadernos de 
Titorias que editan para os alunas 
da ESO, están a quedar sen nen
gunha sorte de axudas. 

Con respeito ás axudas á promo
ción da lingua -tamén promovi
das pola DXPL, chámalle a aten
ción á Femández Puga a cantida
de de empresas descoñecídas, 
con domicílios particulares, que 
foron beneficiadas coa resolución 
da convocatória. "Obedece a un
ha política global cando, pala 
contra, un libro de divulgación 
como a Histmia da Lingua que vi
mos de publicar non recebeu nen 
unha peseta de ningun departa
mento da Xunta" denuncia. 
Lembra tamén que hai dous anos 
a raiz dunha reunión cos edito
res, o presidente da Xunta, Ma
nuel Fraga se comprometera a 
pular polo sector e anunciara un 
estudo de mercado por parte da 
Consellaria de lndústria que a tal 
altura está ainda sen elaborar. 

Fronte ao pulo que toma o sector 
, 1400 títulos fronte aos 900 de 
hai tres anos- as axudas públicas 
móstranse, ao seu ver, cativas. 
"Como empresas encardinadas 
no mundo da cultura ternos que 
reclamar que se doten ás biblio
tecas e se creen canais de leitura. 
As editoras máis que subsídios 
debemos demandar que os libros 
cheguen aos leitores e que a 
Xunta se comprometa na promo
ción da leitura, apoiando ás em
presas galegas ante un progresivo 
proceso de globalización" afirma 
Femández Puga. 

A relación de axudas á edición 
concedidas pola Xunta de Galiza 
contrasta coa remitida pola As
sociació D'Editors en Llengua 
Catalana na que se constata co
mo as quince primeiras editoriais 
en recibir subsídios do Departa
ment de Cultura da Generalitat 
son todas elas catalanas.• 
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Xo! 
A voz que para ás bestas 

Revista satírica de Humor Platónico. N 2 22 

Setembro 1998. Prezo 200 ptas. 

Director: X.A Suárez. 

O "Escándalo Clíntoris" merece un encar
te interior da incontinente publicación 
humorística que prometen dicer "o que 
ninguén se atreveu a publicar" sobre tan 
falado tema. Joao Guisan Seixas apresenta 
un manifesto "Pola legaliza<;:om dos iogur
tes caducados" apoiado por 5000 sinaturas, 
todas do próprio autor. Unha manchea de 
colaboracións que dan moito para rir. • 

Tempos Novas 
N 2 16. Setembro 1998. Prezo 600 ptas. 

Edita: Atlántica de Información e comunicación 

de Galicia . • 

Director: Luís Álvarez Pausa. 

As cláusulas de rescisión multimillonárias 
como cadeas para as promesas do futbol 
galego ocupa a capa da revista. No comezo 
de curso faise tamén un percorrido polos 
problemas que apresenta o sistema educa-

tivo no país, nun 
número no que se 
engade unha entre
vista ao reitor da 
Universidade da 
Coruña, Xosé Luis 
MeilánGil. 
Amáis, unha re
portaxe dá conta 
das forzas políti
cas que represen
tan ao indepen
dentismo na 

G1liza. En canto á cultura, 
un debate sob~ .; o folc e unl:{a longa entre
vista co director de teatro Peter Brook. 
Opinión e crítica como en cada número. t 

lnzar razóns 
N 2 18. Xullo 1998. Prezo 300 ptas. 
Edita: lnzar. · 

Nanina Santos reflexiona arredor da vio
léncia sobre as mulleres coma unha cues
tión de poder en relacións desiguais, per
guntándose "de que servirá castigar aos 

· agresores de hoxe 
se se seguen "edu
cando" varóns 
prepotentes ou 
cridos que eles 
teñen o poder 
sobre as mulle
res e que poden, 
se queren, de
mostralo ?".A 
discrimin~ción 
e o proxecto 
de humanida-

des son temas referidos ao en
sino que teñen espazo no número. O pre
sidente da Asociación pala defensa da 
Ria, Antón Masa, analisa a Lei de protec
ción da calidade das águas da ria de Pon
tevedra. O deputado Xesus Vega fala dos 
"100 dias atípicos" de Diz Guedes e Xabier 
Paz apresenta o artigo "A identidade na
cional en Europa". "Estatísticas, eleizóns e 
eleizóns de estatísticas" pon sobre a mesa 
o feito de que a cada comício somos "víc
timas dun bombardeo de gráficas, núme
ros, parámetros ... ". t 

-De cando os animais 
falaban e os curas 
non 1an ao ceo 
Xesus Pisón, Manuel Lourenzo e Isaac Ferreira 
son os autores de Cantas do V alndouro 

-0- A. ESTÉVEZ 

Haí lugares onde ainda habitan 
homes e mulleres que lembran 
cando os animais falaban, cando 
o lobo babeaba ás casas a amedo
ñ~r aos labregos ou cando había 
que facer sacrifícios para ter con, 
tentas ás ánimas. Un deses luga, 
resé o Valadouro, que abranguen 
ao concello do mesmo norne e ao 
de Alfoz. Tres autores, Xesus p¡, 
són, Manuel Lourenzo e Isaac fe, 
rreíra, recolleron os Con.tos do Va, 
ladouro (Edicións A Nosa T erra) 
para, entre outras rnotivacións, 
evitar que se perdan na fráxil me, 
mória de quen os conserva. 

Pisón, Lorenzo e Ferreira, acle, 
mais de teren en comun a sua 
adicación á escrita tanto en tea, 
tro corno en poesía ou narrativa, 
naceron no Valadouro. Cando 
nenos, escoitaron dos seus avós 
os cantos que agota decidiron 
conservar. "Foí un traballo con, 
xunto que nos levou anos e que 
houbo que apurar nos últimos 
meses para facelo realídade. Para 
min foron rnoi importantes can, 
do rnos contaron de pequeno. 
Lembro que cando a rníña famí, 
lia tívo que marchar do Valadou, 
ro á Coruña, a rniña avoa foi 
connosco e, através dos seus con~ 
tos, rnantiñamos os vencellos co 
Valadouro'', canta Xeus Pisón. 

"Sempre se dixo que O Valadou, 
ro fora un mar. Un día, no lugar 
que chaman A Rabia, o mar re, 
bentou un contén que ali habia e 
marchou rabeando do Valadou, 
ro". A partir da lenda, a espiral 
construida polos tres viciños do 
Valadouro, converten aterra en 
rnaxia pero tamén en explicación 
dos porqués da vida nesta zona de 
Lugo. "Non estabelecimos unha 
orde académica no libro. Fumos 
escrebendo tal como nos canta, 
ron, con fidelidade. Construimos 
unha espiral que vai aumentando 
a emoción até os relatos do final 
que sori os que cantan as expe, 
ríéncias marabillosas dos vícíños 
co máis alá'', conta Pisón. A fide, 
lidade ao relato oral percíbese 
nos textos nos que relace a rique, 
za do galego do Valadouro. E así 

os lobos, os raposos e as galiñas 
que van de man sernellan máis 
perto; as ánimas que persiguen 
aos mozos cando voltan da festa 
tamén causan arrepio, e até pó, 
dese sentir mágoa polos ladróns 
que caen nas redes da vicíñanza. 

Quen garda estes tesauros? "A 
xente máis vella. A que vive ca, 
ra a alta montaña, especialrnen, 
te as mulleres, ten as hístórias 
máis belas e antigas. Aos vellos 
dalles máis vergoña poñerse a 
contar. Haí cantos comuns a to, 
da Galiza, a Europa e incluso al, 
gunhas das hístórías proceden de 
Asia. Os exclusivos do Valadou, 
ro son sobre todo as lendas que 
se refiren á toponírnía, ás que 
explican os nomes das causas ... ", 
di Xesús Pisón. Asi o Calvario 
auténtico está no Valadouro, en 
Budián, porque Cristo tiña unha 
burra coas ferraduras postas do 
revés e entroques de tirar para 
Mondoñedo, tírou para Budián. 

"Xa non se contan cantos en 
nengun lado. Nós iarnos a unha 
casa e de ali nos indicaban outra 
na que sabían contos. As veces 
chegabarnos e non querían falar. 
Pasoume de ir a casa dun vello 
que estaba cos netos, cos seus 
coches . fóra e a televisión pren, 
dida. Ao princípio díxome que 
non sabia nada pero, ante a mí, 
ña insisténcia, e cando a xente 
nova rnarchou 8a casa díxome 
eu contos non sei pero se quere po, 
do f alar lle de cando os animais f ª' 
laban. Para el non era un canto, 
era unha verdade íntima que 
morría con el", comenta Pisón. 

Dos tempos en que había ouro 
agachado pola comarca que en, 
tolecia aos cobizosos, nos que as 
martes tiñan unha premonición 
segura e que os curas eran os 
máís ladróns e pícaros da víla fa, 
lan · estes Cantos do Valadouro. 
Escritos para ser ouvidos, sen 
ánimo científico. "As razóns son 
xa tópicas e refírense a gardar a 
memória para saber de onde vi, 
mos, e a escrebelos, cun grande 
respeito pola palabra e polo 
compromiso que os tres ternos 
co país", engade Xesús Pisón. + 
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O cineasta chileno Miguel Litin rodará en Cereixido, Fonsagrada, 
moitos dos planos de Tierra de Fuego, a fita baseada nunha nove, 
la de Francisco Coloane con guión de Luis Sepúlveda. Cereixido 
é a aldea onde naceu Xúlio Femández, o presidente de Filmax, 
-produtora do filme- que ven de asinar o convénio coa CRTV G 
que supón un primeiro paso para a galeguización da pantalla grande. 

O convénio que Filmax ven de 
asinar 

1
coa CRTVG está a ser 

moi ben recibido, a proposta 
parte a distribuidora que vos
tede p side? 

Cando hai catro anos proxecta, 
mos e galega O pico das viuvas a 
iniciat' a partiu de feíto de nós 
coma mpresa privada, era unha 
propos a da distribuidora porque 
viamos a urxéncía de que na pan, 
talla de se proxectasen filmes 
en gallo. Agora hai que agrade, 
cer o c rnprorniso en primeiro lu, 
gar de ranclsco Campos, o direc, 
torda RTVG. Ainda que resido 
en Catalunya, os sentimentos xo, 
gan rn9íto ~esta proposta e ai pe, 
sou de 1manleíra importante que 
eu sexJ gah:!go. Un proxecto co
mo este non é medíbel a nivel 
económico, é irnprescindíbel que 
xoguen outros intereses. 

No acordo recóllese a distribui
ción pho tamén a producción 
de filmf s n0 país. 

O con~éni~ vai permitir que es, 
trenemos quas películas cada 
ano até o 2 000, é dícer, seis fil, 
mes ademáis de vintecatro cín, 
tas de víded. Pero vai ainda máis 

lonxe porque quere e n eguir 
un cámbio de actitud d ntr do 
sector audí visual n que e vai 
provocar unha série de inver, 
sión en producción. Realizaran, 
se duas películas ao ano que in, 
corporarán técnicos, guioni tas, 
actores e actrices de Galiza acle, 
máis de elementos como son 
músicas próprias e paisaxes fan, 
tásticas que están ainda sen ex, 
plotar. Irnos potenciar tamén a 
distribuicíón tanto no Estado 
coma fóra de productos galegas. 

Comeza coa exibición de Un 
amor por descubrir, o filme 
producido por Pierce Brosnan 
que só se proxectará en galego. 

É sen dúbida un feíto histórico. 
Trátase da primeira película es, 
tranxeira que se exibirá exclusi, 
varnente en galega. Pola nosa 
parte é unha aposta rnoí arrisca, 
da. Dos seus resultados, do fun, 
cionamento en salas do filme, 
vaí depender a viabilídade do 
proxecto. No entanto, dámonos 
por satísfeitos polos resultados 
que estamos a ter en carita red, 
birnento da iniciativa. E preciso 
un cámbío de actitude e iso non 

(Coninua na páxina seguinte) 



ANOSATERBA. 

(Ven da páxina anterior) 

o imos conseguir só poñendo pe, 
lfculas no cinema senón tamén a 
meio da intervención de moitos 
outros factores, entre eles os 
meios de comunicación. A ren, 
dabilidade social está por iso ase, 
·gurada, pero a económica ternos 
que vela nos próximos días nos 
resultados das billeteiras. Pode, 
remos ver entón se a aposta se 
pode manter con cada un dos fil, 
mes. T amén é certo que sabemos 
que se funciona non irnos quedar 
sós, entrarán outras distribuido, 
ras e outras empresas que se ani, 
marán e nos seguirán os pasos. 

Hai uns meses mostrouse sor, 
prendido de que se recolleran 
máis de nove mil sinaturas en 
apoio da galeguización do audio, 
visual. Pesou esa campaña na 
materialización do convenio? 

Foi importante saber que se esta, 
ba a dar un movimento moi acti, 
vo en favor do audiovisual en 
galego. Cada vez que anuncia, 
mos ou desenvolvemos unha ac, 
ción recebemos o apoio da Mesa 
pola Normalización Lingüística 
que nos arroupou sempre. Máis 
que sorprendido, mostreime con, 
tente, sabia que habia ese intere, 
se na galeguización do cinema 
pero non pensei que fora tan for, 
te como para acadar máis de no, 
ve mil sinaturas. Ese apoio fai 
que este convénio esté a ter 
maior repercusión. Realemente a 
nosa liña coincide coa da MNL, 
entre nós hai unha grande iden, 
tidade. Por iso volvo resaltar que 
cómpre sentir esa demanda para 
responder. Polo de agora sabe, 
mos que non vai ser rendível, se, 
rá máis adiante, son inversións a 
moi longo prazo. 

GuieirQ 
CULTURA.t . 

A nosa situación soporta a 
comparanza coa catalana? 

Estamos a anos lus do que ali 
acontece. o retraso vai ter, sen 
embargo, algun benefício para 
nós xa que sabendo o que ali 
pasou non irnos repetir os erres · 
que en Catalunya se comete, 
ron. Por exemplo, é necesário 
que as películas que se proxec, 
ten en galego se podan acense, 
llar, que o boca a boca funcio, 
ne. No comezo, en Catalunya 
puxéronse filmes que non eran 
de todo bos e iso levou a que a 
xente identificara lingua con 
cine malo. En canto á produc, 
ción tamén haberá que evitar 
erros, entendo que as inver, 
sións deben ir canalizadas a fa, 
cer empresas forres, potentes e 
non só a substentar proxectos 
concretos. Facer músculo, criar 
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Os primeiros 
espdctadores, satisf eitos 
As leiras divididas por un sin, 
fin de balados lembraban ben a 
paisaxe galega. Non o era, era 
Irlanda, pero o filme acaia ben 
para apresentar publicamente o 
primeiro intento, apoiado insti, 

· tucionalmente, de levar o gale, 
go á pantalla grande. Até Pier, 
ce Brosnan 'º xa esclerotizado 
como Axente 007, , a pesares das 
dificuldades para meterse no 
papel de cantineiro irlandés, fa, 
cía un guiño ao público de no, 
tábeis que acudiron á estrea en 
Compostela. Escritores, nemes 
próprios do audiovisual e mem, 
bros do ILG e da CRTVG asis, 
tiren engalanados ao primeiro 
pase en Compostela. Palabras 
de apoio e congratulacións de 
todos os que recibiron entrada 
de balde. Focos e posta de lon, 
go nunha apresentación da que 
Uxia Blanco foi mestra de ceri, 
mónias. 

Dous dias despois , o Domingo 
na segunda sesión do dia, a sala 
tiña un aspecto ben distinto. 
Xornada de lecer, a Compostela 
achéganse persoas de toda a co, 
marca que encentran na capital 
o seu espazo de entretenimento. 
Na sala 3 dos multicines, Un 
amor por descubrir competía con 
Salvar ao soldado Ryan , Mafia 
ou Seis dias y siete noches. Maria 
e Ricardo, estudantes, chegaron 
tarde para o filme de Spielberg e 
foi cando se decidiron a entrar 
na irlandesa. "Era a que mellor 
título tiña" anotan, non sabían 
que estaba en galego -polo títu, 
lo non se deduce e o peso da tra, 
dición, que tira para o español 
sen contemplacións, confunde 
aos asistentes-, decatáronse des, 
pois de mercar as entradas ao 
ver o cartel. E ao sair? "Gostou, 
nos, está moi guai que sexa en 
galego, a verdade é que non vin 
diferéncia, vese con facilidade". 
Foi a resposta de moitos dos 
asistentes, que escolleron o fil, 
me ao chou e quedaron canten, 
tos de que as personaxes falasen 
galego, a lingua de imensa 
maioria dos que subían as esca, 
das das salas compostelanas. 

Carme e toda a família - viñe, 
ron os catre da casa- foron máis 

militantes á hora facer a sua se, 
1 

lección cinematográfica. "fu, ' 
mos porque estaba en galego, e ¡ 
esa é a mensaxe que hai que ¡ 
dar: dicer á xente que veña ain, 
da que haxa que facer un esfor- 1 

zo. A película, ademáis, é boni, ' 
ta. Hai que falar moito nela 
porque se a cousa non vai ben 
poden tirala da pantalla de se
guido" recomendan. 

Rebeca e o seu compañeiro son 
lacónicos á hora de contestar. 
Entraron porque o filme tiña 
"boa pinta". Sabia que era en 
galego? Non. Gostouche? fo¡, 
nos indiferente. E o filme? Foi 
bonito. Nunca viñeran a unha 
película en galega? Nunca. E 
quererian que houbera máis? 
Tanto ten, iríamos igual ao ci, 
nema. 

Para contrarrestar , Quico e 
Mayea achéganse de contado en 
canto notan que alguén está a 
perguntar polo tema. Estudan 
Relacións Labora is en Vigo e 
chegaron tarde á sesión. "Ternos 
que apoiar o cinema en galego, 
en Catalunya están neutro nível 
completamente distinto, vai 
sendo hora que nos poñamos á 
sua altura" defenden. No tercei, 
ro dia de emisión, a xeréncia 
das salas confirmaba que Un 
amor por desculmr estaba a fun, 
cionar coa máis absoluta das 
normalidades. 

Ao tempo o filme proxéctase na 
Coruña e en Vigo, onde a 
afluéncia de espectadores supe, 
raba o Domingo á noite o co, 
mun das sesións do dia, en espe
cial para a pior das salas do ci, 
nema Fraga. A lenda "en galle, -
go" por riba do cartaz deixaba á 
vista a peculiaridade da exibi, 
ción. As familiares voces das 
personaxes -algunhas ben reco, 
ñecidas de personaxes case his, 
tóricos da TVG- non oferecian 
nengunha serte de atranco para 
os espectadores. Moitos retira; 
ron a sua entrada en español. A • 
marxe dos resultados de billetei, 
ra que poi.da ter o filme, nos pri, 
meiros pases demonstrouse que 
nada impide que as pantallas 
gtíllldes falen galega.• . .....................................•.................................. 

un tecido industrial forte. Os 
políticos teñen que tomar 
conciéncia da importáncia do 
sector con moitos elementos 
que lle interesan a un pais, po, 
tencial económico, poder, cria, 
ción de imaxe, glamour . .. de to, 
do. T eñen que darse con ta das 
enormes posibilidades que ofre
ce e asumilo como algo priori, 
tário, a partir cliso teremos con
seguido que en non rnáis de do, 
ce ou quince anos Galiza se 
converta nunha auténtica loco, 
motor no conxunto do Estado 
español. 

A cadea non rache ao non 
apoiar ás salas de proxección? 

Claro que hai que buscar for, 
mas de apoialo, pero tarnén a 
maneira de que empresários, 
distribuidores, productores e 

exibidores, se impliquen. Todo 
o sector se ten que comprome, 
ter pero iso require o seu tempo 
e moitas medidas institucionais. 
O exibidor manda menos do 
que quixera porque á fin é a 
multinacional a que lle impón 
o dia que entra e sae cada fil, 
me, polo tanto o tema é buscar 
unha política que estableza 
pontos de equilíbrio tanto no 
nível da producción como da 
exibición en pantallas grandes 
ou na mesma televisión. Son 
precisos acordos políticos que 
polo de agora non existen. De, 
fendemos moito o audiovisual 
europeo pero o sector segue so, 
frinc;lo unha grande invasión 
cultural e unha das maiores sai, 
das de divisas. Hai que poñerlle 
freno porque os nosos produc, 
rores vense condenados moitas 
veces á marxinalidade. • 
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Xosé Estévez, historiador 
'Galeuzca foi sempre un símbolo de liberdade para 

galegos, cataláns e bascos' 

-0- XAN CARBALLA 

XOSÉ ESTÉVEZ É A PERSOA Q UE MELLOR TEN ESTIJDAOO AS RÉLACIÓNS 
OOS NACIONALISMOS GALEGO, BASCO E CATALÁN NESTES ÚLTIMOS 
CEN ANOS. OS PACTOS DE GALEUZCA FORON A PRECUPACIÓN DA 

TESE OOUTORAL DESTE PROFESOR NA UNIVERSIDADE DO PAÍS BASCO, 
QUE CHEGOU A INTERESARSE POLO NACIONALISMO, E MILITAR 
NEL, EN PLENA DITADURA DA MAN DE MANUEL MARIA E SALETA GOY. 

Vostede deixouse de cura e cos 
anos veu dar no País Basco Pª' 
ra estudar as distintas forma, 
cións de Galeuzca? 

Estou aqui no País Basco desde 
o 73 . Estudei en Madrid men
tres traballaba na construcción 
da M-30, porque antes estivera 
un ano de crego na Fonsagrada. 
Despois xa me secularicei. Ca
sei antes de rematar os estados 
cunha rapaza de San Sebastián 
e comecei a dar clases aqui. Na 
miña época a forma de estudar 
dun rapaz de Quiroga era ir ao 
Seminário, pasamos por ali os 
tres irmáns. 

Empecei a preocuparme por Ga, 
leuzca estando no País Basco de 
maneira casual. Cando ia casar, 
funme confesar a unha igrexa de 
capuchinos e topei cun fraile 
que adiviñou polo acento que 
era galego. Díxome que estivera 
na Arxentina, desterrado polo 
franquismo, e que ali habia un 
movimento de unión de bascos, 
galegas e cataláns, "tiñamos reu
nións conxuntas, eu coñecin a 
un home moi bo que se chama
ba Castelao" díxome. Foi o pri
meiro momento no que ouvin 
falar do Galeuzka. 

Do nacionalismo xa tiña noción. 

Pertencin a UPG no 1966. Es
tando na parróquia de Cuiñas, 
da Fonsagrada, fixéronse na rec
toral todos os . panfletos do Dia 
da Pátria Galega: 25.000 octa
villas nunha vietnamita. Fixé
molas Fernando Campos Pose 
de Lalin que morreu, un fillo do 
ex-alcalde de Monforte de Le
mas, Pepiño Torres, eu e o al
calde da vila, que era quen po
ñia a besta para transportalos. 
Cando marchei a Madrid desli
gueime un pouco e xa en Euska
di entrei en contacto co movi
mento político de aqui e cos ga
legos que habia en Trintxerpe. 
Montamos unha asociación no 

ano 77, puxémoslle Saudade e ao 
ano seguinte xa lle trocamos o 
nome por Castelao. 

Quen o leva ao nacionalismo? 

A primeira relación foi falando 
con Pepiño Torres pero, sobre 
todo, con Manuel Maria e con 
Saleta en Monforte. la moitas 
veces velos sendo crego, comia 
con eles, incluso lembro que lle 
puxeron unha multa de 75000 
pts. por un recital en Madrid e 
cotizamos para ela. Ademais foi 
a primeira vez que ouvin fa lar 
dun poeta basco que se chamaba 
Gabriel Aresti, que mandou ta-

mén diñeiro e Salvador Espriu. 
Eu rivera xa problemas por dar 
misas en galego, ia casar en gale
go a Lis, que hoxe é concelleiro 
en Monforte e o crego non os 
deixou. A nivel de conciéncia 
social empecei no 63 pero a pri, 
meira comunión de conciéncia 
política nacionalista debina fa
cer con 21 anos, no 1966. 

Os primeiros 
pasos de Galeuzka 

O primeiro gromo de Galeuzca 
podémolo remitir a fins do XIX. 

(Continua na páxina seguinte) 
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(Ven da páxina31nterior) 

É curioso, até o ano 1923 hai 
contactos bilat~rais entre galegos 
e cataláns e entre bascos e cata, 
láns, pero non entre os tres. O 
mesmo fundador do nacionalis, 
mo basco, Sabino Arana, aos ga, 
legos e cataláns tiñaos como re, 
xionalistas. Cha, 

do xa está a ponto de cair a dita
dura inténtanse retomar as alian
zas, pero non callan. 

Teria sido interesante se tivesen 
participado como Galeuzka no 
Pacto de San Sebastián en Agos
to do 30 todos os nacionalistas 

das nacionalidades 
máballe a todo o 
que había fóra do 
País V asco, a Ma, 
quetánia. Por tan, 
to os contactos es, 
tablécense tras a 
morte de Arana 
entre bascos e ca, 
taláns, a partir de 
ai hai contactos 
esporádicos en 
1905, 1907, no 17. 
Pero tamén pode, 
mos considerar 
que empezan an, 
tes, con Murguia, 
con Ro alia, ta, 
mén con Alfredo 
Brañas. Eran cul
turais en princípio 
per tamén políti
co , porque Alfre, 
do Brañas influe 
mesmo en Cambó. 
A Murguia cha
mábano a Barcelo
na a dar conf erén
cias porque sabían 
que era un rexio-
nalista, a Ro alía 

'Cando remata 
no 39 basco 
pasan xuntos 
ao exílio, 
Companys e 
Aguirre e hai 
unha entr.evista 
entre eles e 
dirixentes de 
ERCePNV 
onde se 
comprometen a 
resucitar 
Galeuzka no 
exílio" 

periféricas, pero só 
asistiron os .cata
láns nos tres parti
d os nos que se 
agrupaban. San
tiago Casares Qui
roga como repre
sentante da Fede
ración Republica, 
na Galega, levaba 
indirectamente a 
do galeguismo pe, 
ro non participou 
nengun naciona
lista basco porque 
estaban naquel 
momento desuni
dos e en proceso 
de reunificación. 
Ao non participar 
os nacionalistas 
bascos fallou unha 
ponla, e claro, 
Santiago Casares 
Quiroga -que de 
nacionalista non 
tiña nada- tam
pouco fuco fincapé 
nas reivindica
cións galegas no 

pacto de San Sebastián, algo que 
lle botarán en cara sempre Otero 
Pedraio e Castelao durante a Se
gunda República. 

A república camiñaba cara o fe
deralismo, pero non puido ser. 

Había rnoita esperanza na Repú
blica e resulta que todos eran no 
fondo uns unitários empederni
dos. Chega o 33 e o Estatuto ga
lego estaba paralisado e o basco 
tamén. Aos cataláns concedé
ranllo no 32 despois de moitos 
suores e de ameazar cun golpe 
de Estado Sanjurjo. Déronllo de 
mala gaña, pondo atrancos por 
todos os sítios sobre todo nas 
cuestións facendística e lingüfs .. 
tica. Chega o 33 e como nen os 
basco nen o galegos tiñan na-

t. "' • • .. ....... ~. 

Giiiii!O 
da, e aos cataláns estabanlle po
ñendo ~odo tipo de atrancos pa .. 
ra as transferéncias e as compe
téncias, de novo rexurde o Ga, 
leuzka . Os iniciadores foron 
bascos e cataláns, o primeiro in, 
rento de facer foi un mitin ao 
que asistiu Castelao o 2 de Abril 
do 33 en Euskalduha, en Bilbao. 
O PNV axiña tomou as rendas é 

o persoeiro-que inventou o no
me de Galeuzca foi Telesforo de 
Monzón. Ese nome aparece por 
vez primeira no xomal Euskadi 
do PNV no 13 de Maio de 1933. 

Viaxaron tres veces a Cataluña 
entrevistándose con Batista i 
Roca. Os cata1.áns eran reácios a 
vir ao País Basco porque o consi
deraban un país católico, reac
cionário e clericaloide, e eles 
eran de Esquerra Republicana de 
Catalunya, partido maioritário, 
moitos deles masóns como Lluis 
Companys~ Primeiro enviaron 
unha comisión de observadores 
que viñeron no mes de Maio, de 
todos os partidos políticos, e esa 
comisión deu un informe positi .. 
vo. A partir de ai é cando sebo
ta a andar o Galeuzca e deciden 
facer unha viaxe triangular. 

Os galegos xa estaban? 

Estaban. Castelao xa dixera que 
eles estaban encantados. Tiñan 
contactos con ANV e a través 
de ANV co PNV. E ademais an .. 
tes da viaxe invitaron ao élia do 
partido a Otero Pedraio. 

O acordo do 33 non era de ca .. 
rácter independentista nen 
arredista? 

Era máis ben de tipo administra
tivo e de relacións culturais e 
políticas entre os tres. Iso ía 
desenvolverse nunha etapa pos
terior porque hai acordos secre .. 
tos en Barcelona onde se quedou 
incluso en ir conxuntamento á 
Sociedade de Nat-ións. Tiña un 
aspecto internacional, quedaron 
de formar unha espécie de blo
que parlamentário no congreso, 
toda unha série de cuestións de 
tipo cultural, de reunirse para fo .. 
mentar as asociacións culturais. 

/ 

Hai un informe dun tal Ramón 
- Goñi e .unha carta de Castélao a 

Bóveda dándolle notícia dos 
acordos· secretos con Maciá. 

Fanse unha série de actos públi
cos que rematan o 13 de Agosto. 
Un mes despois, o 12 de Setem
bro, demite o governo Azaña e 
ten que haber novas eléicións, 
Daquela todo o mundo se adica 
a preparar as novas eleicións e· 
no País Basco o referendo do Es
tatuto de Novembro do 1933. 
Celébranse as eleicións o 19 de 
Novembro do 33 e gañan as di
reitas: O PG non obtén nengun 
deputado, a coxuntura política 
cámbia totalmente e Galeuzka 
quedou en auga de m~rañas. Pro .. 
dúcese a revolución de Outubro 
do 34, os nacionalistas amda re .. 
cuan máis; o govemo catalán en 
pleno vai á cadea, ao Porto de 

· Santamaria. Ali' estivo Com
panys até o 36, e Galeuzka que .. 
dou esquecido. Cando de novo, 
no 36, se podia re-
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cámbia de novo a-coxuntura po .. 
lítica, había desunión no campo 
catalán, e Aguirre dicia "se non 
sabemos a cabeza visíbel que po .. · 
de representar a fodos os cata
láns non podemos asinar un 
pacto". O .s galegos criaran o 
Consello de Galiza para fideico
m isariato da representación ga
lega: Aguirre é ·o impulsor e To
bio déralle corpo xurídico. 

Finalmente Aguirre tiña unha 
presión forte dos socialistas que o 
puxeron entré a espada e na pa .. 
rede, sobre todo lndalécio Prieto 
que sempre lle tivo unha teima 
terríbel ao galeguismo, <licia qlJ.e 
os bascos e cataláns tiñan razón, 
pero non recoñecia que os gale
gos tivesen un estatuto. Cando se 
apresentou nas Cortes de Monse
rrat de 1938, os que votaron en 
contra foron os socialistas gale .. 
gos. Aguirre entre reconstituir o 
govemo basca e facer un Galeuz
ka que por riba era moi etéreo, 

optou polo seu go .. 
sucitar, non lle 
deu praticamente 
tempo. 

Na guerra impú
ñanse outras prio .. 
ridades. Cando 
remata no 39 bas
co pasan xuntos 
ao exílio, Com .. 
panys e Aguirre e 
hai unha entre
vista entre eles e 
dirixentes de 
ERC e PNV onde 
se comprometen a 
resucitar Galeuzka 
no exílio, e así o 

'Agora coa 
Declaración 

verno e foi esque
cendo o Galeuzka. 

Morto Castelao 
Galeuzka que
dou como un en .. 
te pouco operati
vo. 

· fan. No exílio co-
·mezan nas comu
nidades, primeiro 
é a de Londres, 
despois a de Bos 
Aires. A partir do 

de Barcelona, 
Gasteiz e 
Compostela hai 
unha grande 
oportunidade 
Eu son máis 
optimista que 
nos outros 
Galeuzka 
históricos. 

A partir do 50 o 
Galeuzka queda 
coma un símbolo, 
un emblema, nas 
comunidades ga
legas, vascas e ca .. 
talanas do exílio e 
seguen celebrán
dose actos moití
simos anos. Mes .. 
mo no ano 58-59 
hai algun comu~ 
nicado porque un 
presidente da Re .. 
pública no exílio, 
Félix Gordón Or .. 41Aguirre, que J 

estivera na boca _..../ dás, einitiu un 
do lobo, pasara por Berlín e to- memorándum que deixaba prac .. 
do, reaparece e faise cargo do ticametne esquecidos os estatu .. 
govemo basco no exílio. Todo o tos de autonomía das tres na .. 
Galeuzka transládase a América, cións e con ese agrávio emitiron 
a Arxentina, a México ou a o comunicado que é de Marzo 
Chile. Cando xa se pensaba que do 59 en Bos Aires que o firma 
se ia firmar un Pacw Galeuzka un so°briño de Castelao, Maria

no Otero Castelao. 

Vn novo momento estelar 

tamén pero non fo¡ porque esta
ba enferma. Son contactos bila
terais pero até o 1923 non come
zan o contactos trilaterais e iní
cians e nunha coxuntura moi 
concreta e é que o Estado espa
ñol do 17 ao 23 tiña unha crise 
moi forte. En Catalunya era he
xemónica a Lliga que ao intervir 
no governo da monarquía, des
pre tixiouse. Daquela as xuven
tudes da Lliga sairon e dixeron 
que non podían entrar en Espa
ña. Os iniciadores da triple alian
za foron ese partido saido da Lli
ga que e chamaba Acció Catala
na que foron quen fixeron o pri
meiro chamamento en Xullo do 
1923. !mediatamente respo ta
ren o PNV a C munión Na
cionali ra V ca qu estaban di
vidid en d u e na Galiza as Ir
mandad da Fal e a Irmandad 
Naci nali ra Gal ga. Risco era 
da lrmandad Nací nali ta Gale
ga e na lrmandad da Fala o 
conselleir máis important s 

ran da Coruña, era L i Peña 
N v , F deric Zamora, Alfredo 
Somoza. Estes dous foron os que 
for n repr entando a Galiza no 
23. 

'Ramón Piñeiro equivocou a estratéxia do 
galeguismo e I~ujo xá llo fixo ver a Castelao' 

Agora coas Declaracións de 
Barcelona e Gasteiz, Beiras fa .. 
taba de que vivimos unha nova 
transición e Galeuzka está ago .. 
ra ben situada. 

Chamábase Triple Alianza no 
12 de Setembro do 1923, o no, 
me de Galeuzca é posterior, 
non aparece até o 33. 

Aquel primeiro Manifesto era 
moi arredista, e fálase incluso en 
duas 'ocasións de queseé necesá
rio hai que mesturar o sangue e o 
sacrifício, a actuación heroica, é 
dicer, fan alusións á loita armada. 
Claro, iso fixérono odia 12, odia 
13 levántase Primo de Rivera 
que tiña pensado levantarse o 15 
pero adiántase precisamente po .. 
los actos da Triple Alianza, hai 
un documento que o proba. Ma
ciá que era o máximo impulsor 
tivo que fuxir ao exílio, e desde 
aló h'.3.i intentos de derrubar o ré
xime monárquico e a ditadura de 
Primo de Rivera, nos que sempre 
están representadas indirecta .. 
mente as lrmandades da Fala. 
Fracasan, deteñen a Maciá e can-

Da correspondéncia entre se as diferéncias in ternas do llo, porque se no 7 5 tivese ha-
Castelao e Aguirre dedúcese galeguismo. Por que esa rna .. bido un Partido Galeguista or, 
unha boa relación, ainda que nia co Consello de Galiza? ganizado en pleno funciona-
ao final Castelao considérase mento, ainda que fora pequeno 
traicionado. Hai unha carta de lrujo a Cas- e estiveran a metade deles no 

telao dicindo que mandaran a exílio, como hotibo o PNV, ho-
Ao final houbo un enfronta- un rapaz que parecía intelixen- xe en Galiza estaria goveman-
men.to, lrujo era partidário de te, pero era moi circunspecto, do un partido nacionalista 
Castelao. Nunhas cartas que "e non me parece que sexa sin-
ten dille a Pi i Sunyer que se ceiramente nacionalista". Re, Ao estudar Galeuzka vese 
están portando mal con Caste- fírese a Ramón Piñeiro. Eu ta- moi ben a importáncia de . 

~ . . lao, os do próprio partido,os do mén creo que Piñeiro non era criar precedentes xurídicos. . . . 
próprio PNV. Dille que xa in .. nacionalista. El cría que o gale-

. . . . 
terveu várias veces para que' lle guismo tiñan que levalo os do Un dos argumentos importan-. 

: . 
tiveran en conta o de Galeuzka interior, os outros estaban fóra tes é que calquer cousa que se 
porque está moi doido e con e non tiñan conta da realidade faga pode ser un antecedente 
razón. Castelao e Irujo levá- do que estaba acontecendo. Esa histórico e iso .é un argumento 
banse moi ben, lrujo era un estratéxia de Piñeiro, sobre to- xurídico que ten sempre valor. 
home de partido pero rebelde, do despois de cair na cadea no . Pódese coller en calquer mo, 
tivo moitos enfrontamentos 46, de dicer que políticamente mento como argumento, e por 
primeiro pola exclusión de . non se podia facer nada e que iso a teima de Castelao por 
Navarra do Estatuto no ano había que adicarse só á faceta presentar o Estatuto nas Cor-
33, despois con Leizaola e ta- cultural, foi o enfrontamento tes, que non se c01;seguiu até 
mén con Aguirre. máis directo co Consello. Cas .. 1945 en México. E o mesmo 

telao cria que había posibilida- que se houbera un presidente 
Na correspondéncia de lrujo des de facer política e ao final a dunha Asamblea Galega" que 
con Ramón Piñeiro reOéxan .. história deulle razón ao Conse .. chegara a 1975.+ 

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

Creo que si, ademais non ten 
esa carga de tan inmediato pra-
zo senón de ir criando, a meio e 
longo prazo, un ambiente dun-
ha nova cultura política onde 
se vexan as realidades periféri-
cas como son e que este Estado 
teña unha constitución de ca-
rácter C:onfederal máis tarde ou 
máis cedo. 

É distinto agora dos outros mo-
mentos históricos? 

É unha grande oportunidade, eu 
son máis optimista que nos ou, 
tros Galeuzka históricos. Antes 
habia a espada de Damocles en-
riba que eran o~ militares e agora 
eu creo que os militares xa esta-
rán algo domados. O papel deles 
é moi distinto. E hai unha Euro-
pa onde hai unha descentraliza-
ción, unha tendéncia ás rexións, 
a ter en contaos problemas que 
poden pasar a ser nacionais. • 

J_ 
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BOROBÓ 

Na·brétema do tempo: Rianxo 
·Cando cadran as festas do Na
zareno, na Pobra do Caramiñal, 
e as de Guadalupe no mesmo 
domingo, como ocorreu iste 
ano, a brétema ·sume a angra 
riarrxeir.a na máis gaseosa. escu
ridade. O fume dos foguetes que 
estalan en Rianxo confúndese 
ca boira, e o seu estronicio 'soa 
momo e lonxano. 

¡Que distinto o panorama can
do a Guadalupe cae máis' cedo e 
a luminosidade da Ria déixanos 
ver a vila de Castelao en todo o 
seu esplendor! Nises días reful
xentes o vento de levante trái
nos a T revonzos a música da fes
ta, como .si soara ao pé donoso 
ot.iteiro, e escóitase a voz do cre
go que predica na capela da Vir
xe milagreira, na misa cantada. 

tEi vinte anos, éando vin por 
ez primeira a miña aldea, 

· as vésperas da Guadalupe, . 
soaban no serán misteriosamente 
uns tambores, mesmo en Ferrei
ros, que está máis preto do mar, 
baixando de T revonzos. Logo 
entereime que era o redobrar das 
tamborileiros das majorets de 
Rianxo; as cales ensaiaban para 
as Festas os suxestívos de,sfiles 
das suas pernas bronceadas e es
pidas, na outra banda da bahía. 

Os exipcios, tiñan un deus, cha
mado Anubis, con carpo de ho
me e cabeza de can para presidir 
todos os rito& funerarios, desde 
velar ao defunto, para que os 
malos espíritos non o roubasen, 
a colaborar en todo o proceso de 
momificación, ·e despois aínda o 
conducía a través das portas do 
Mais Alá, polo que o alcumaban 
"guía das almas e dos camiños". 

Pero outro dos labores enco
mendados a aquel bo inter
~esor, era ó de pesar o co

razón dos mortos, unha vez que 
chegaban ao Outro Mundo, an
tes de asignarlles o lugar que lles 
correspondía ocupar na presen
cia de Ra: Porque os exipcios, ti
ñan moi daro que nesta vida po
des enganar·aos humanos, que ao 
fin e ao cabo son de carne e oso, 
pero ao Ser Supremo non. El dis
pón da máis alta tecnoloxía para 
poñer a cada un no seu sitio. 

As aptitudes de Anubis foron pa
sando a outras culturas e a outros 
deuses, ata chegar ·a nós, unhas 
veces repartidas e outras con sig
nificados parellas, pero sempre 
coa idea primordial de deixar cla
ro que, neste mundo, podes ser de 
todo, pero logo ·hai que fender 
contas <liante dun xuíz infalíbel, e 
deix~e medir cos seus aparellos. 

Aló poio século V" os cristiáns de 
Oriente pregun~áronse que. pasa
ba cos que, sen dar muíño ao 
vento, eran un saco de virtudes, 

Agora xa non hai ali majorets de 
Rianxo; as cales ensaiaban pra as 
Festas os suxestivos desfiles das 
suas pernas bronceadas e espidas, 
na outra banda da bahía. Agora 
xa non hai .alí majarets e perdeu
se, ca brétema do tempo, o tro
nar d0s tambores daquelas beli
das rapazas, e incluso o tolo es
troncio -das orquestinas. 

N

on vexo, pois, a vila d~ Cas
telao, os Dieste e Manuel 
Antonio, pra poder seguila 

cantando na miña Rianxada. Te
ño que contentarme niste brete
moso domingo da Guadalupe, 
pra suplir o meu degoiro da súa 
visión, con repasar as páxinas, 
eruditas e fermosas, de A heráldi; 
ca nas terras de Rianxo: brasóns e 
linaxes~ O belido libro composto 
por Xosé Comoxo e Xesús San
tos, os dous actuais escritores 
rianxeiros que veñen mantendo, 
xunto cun eixe de esclarecidos 
profesores X. L. Axeitos, Do
mínguez Rey, Bouza Brei, .etc- o 
ilustre literario da noble vila de 
Paio Gómez Chariño. -

Forman .Santos e Comoxo unha 
simpática e constante parella in
telectual na que resplandece a 
cordialidade e o amor pola sua 
terra. Xesús Santos, de Asados, 

mestre xubilado e poeta en exer
cicio, fai versos macizos e xugo
sos, como mazás de tres en .cun
ea, e canta con donosura as· pe
quenas e curiosas historias rian
xeiras. Xosé Comoxo, excelente 
dibuxante e pacente investiga
dor, sorrinte, calado, escoita o 
ledo falar do seu compañeiro, e 
dá 'testemuña co seu ªasentemen
to da súa veracidade. Un e outro 
parécenme os Castor e Polux de 
Rianxo; os Discursos rianxeiros. 

N

a súa obra común, editada 
pola Depuración da Coru
ña, diron cimo a un traballo 

heráldico, encetado xa, supoño 
que denantes da República, por 
Fermín Bouza Brei e Castelao. 
O breve opúsculo de D. Fermín 
sobre Os escudos de Rianxo, con 
debuxos do rianxeiro xenial, foi 
publicado no número 113 de 
N6s, o ano ·1933. Reprodúcese, 
en facsímil, ao final do volume 
de Comoxo e Sanos. 

Niste libro de agora, a documen
tación que se aporta encol das 
estirpes afincadas na nobre vila, 
sen ser exahustiva .é rnoi abon
dosa; incorporándoa así ao acer
vo da. bibliografia histórica de 
Galiza. En canto á preciosa co
lección das pedras de armas (fo-

Un pesador de almas 

ou cos que pregoaban loubanzas 
coa boca chea e mal obraban co
as mans agachadas; e sentiron a 
necesidade dun mediador que 
lles asegurase un xuízo xusto na 
outra vida, alguén que non se 
deixase influír pola labia dos 
charlatáns nin polo silencio dos 
tímidos, cando Deus, na súa om-

c nipotencia, lles pedise contas. 

· Naquel tempo abundanan os 
, exemplos de magnates que 

asistían aos oficios relixio
sos e daban grandes esmolas á _ 
Igre.xaJ pero de paredes para 

dentro tiñan un harén 
de escravas, ou unha 
sala secreta na que ar-

. gallaban as peores mal
dades contra quen non 
fose do seu parecer; así 
corno calabozos onde 
os contrarios á opinión 
dos palacianos podrecí
an de por vida, e men
tres tanto, os interceso
res entre Deus e os ho
mes perdoábanlle todo 
en razón ao valor das 

. es~olas, para cabreo de 
quen non tiña nin para 
un anaco de pan. 

Amensaxe da nova 
relixión non esta

. ba mal traída, pero 
da teoría á práctica ha
bía. un abismo. Seme-

· llaba que se podía mer
car o ceo como se fose 
unha parceliña á beira. 

da praia. A xustiza suprema 
amosábase moi carteira; e o po; 
pulacho non o tiña moi claro. 

Daquela comezaron a 'aparecer 
os primeiros focos de oposición, 
predicando que os antigos deu
ses eran máis humanos ca este. 

Os doutos homes daquel tem
po, buscandó entre o espírito e 
o bandullo, comprenderon 
que, se ben non podían cam
biar as cousas da terra, si debí
an asegurar a equidade divina. 
Algo así como deixarlle o mor-

tografadas· por Martín R. Gó
rnez) enriquece e completa a se~ 
rie debuxada por Castelao; estu~ 
dando Santos e Comuxo un por 
un, esmeradamente, trinta e oito 
escudos inda existentes e tres 
rnáis xa desaparecidos. 

Desaparecidas as pedras de 
alma o mesmo que tant9s 
papeis antergos do Arqui

vo Mu11icipa-1 que. foron vendi
dos aos fogueteiros pra facer car
tuchos por un transitorio e par
vo segredario do Concello, nos 
primeiros anos do franquisrno. 
Entre a brétema do tempo, apa
réceseme a difusa imaxe daquil 
funcionario que eu coñeceia es
tudante na Fculdade de Dereito. 
Aquela desfeita tivo trinta anos 
despois repetición, de acordo co 
que aponta M. Dourado Deira 
no último anuario das Festas da 
Guadalupe, exernplar publica
ción onde tanto colaboran San
tos e Comoxo. Trátase dos ma
zos das escrituras do pazo de 
Martelo, mercados polo Conse
llo no ano 1971, e que están ilo
calizabeis pra iles e outros erudi
tos. Como Dourado, o eficaz 
cronista rianxeiro, que se pre
gunta: ¿onde se atopa a totalida
de? A totalidade dos documen
tos do vello pazo de Martelo.• 

FRANCISCÓ A. VIDAL 

to da súa mala xestión aos xe
rentes do Outro Mundo. 

E foi deste modo corno, buscan
do na sabedoría dos antigos, vi
ñeron a dar co Arcanxo san 
Miguel, un ser de grande in
fluencia nas decisións da divini
dade, quen xa no principio do 
mundo se puxera á fronte dos 
adeptos ao ceo para expulsar 
aos seguidores de Satanás da
quel lugar privilexiado. 

Por esta e outras fazañas polo es
tilo, os israelitas xa o considera
ban como o seu Anxo Custodio, 
e igual que un día venceu ao 
dragón do derno, ¿por que non 
ía agora a defender aos cristiáns 

. dos infieis? ¿Quen rnellor ía vi
xiar os intereses da Igrexa? 

As bondades do arcanxo pre
go áronse, como as . do 
Grande Gardián da cris

tiandade, pero, para que non lle 
faltase nada do que tiñan os da 
competencia, tarnén lle enco
mendaron o acompañamento 
das almas para cruzar as portas 
do ceo, e corno aquel outro in
tercesor dos exipcios, a pesares 
de toda a sapiencia, infalibilida
de e divindade de que gozaba, 
por se o bondadoso corazonciño 
o traizoaba, levaba sernpre con
sigo unha balanza de fel ben 
equilibrado para pesar os peca
dos dos defuntos. E con este ins
trumento, na hora da verdade, 
non valían compangueiros. • 

A NOSA TERRA. 

Miguel T úñez 

'Fixemos unha guia 
de Cuba para 
of erecer unha 
alternativa ao 
turismo oficial' 

Estou coa novela de John Otdike 
La belleza de los lirios. 

Que recomend.aria ler? 

Probabelrnente esta, pero nos li
bros, como neutros obxectos de 
uso persoal, o gosto de cadaquén é 
diferente. Na leitura hai que botar 
algo dun mesmo e recoller algo do 
libro, polo que un libro que pode 
dicirme a min moitas causas, pode 
resultar incluso para outra persoa. 

Por que xurde a idea de escreber 
a guia Cuba, mi amol? 

Viaxei a Cuba por cuestións de tra
ballo e empecei a coñecer a Cuba 
que se parta do turismo oficial, dos 
estereotipos vencellados ao turismo 
que pregoan as empresas estatais e 
mixtas, e que nos achegaba a vida 
cotiá na illa. Decidin voltar xa para 
realizar a guia en colaboración con 
outro xornalista, Ortiz de Eiguea. 
Saen duas edicións, unha en caste
lán e outra en galega, que penso é 
das prirneiras guias de teman n ga
lega no noso idioma. 

lnclúense os aspectos que non lle 
gostan aos autores? 

A guia está feíta por dous xomali ta 
e semella un grande reporraxe da 
illa, especialmente da Habana. Coi
do que non é agu ia que máis lle g s, 
tara nen a Fidel Castro, porque se 
oferece un turismo alternativo, nen 
aos cubanos de Miami. Oáselle máis 
importáncia aos enxeños de T rini, 
dade que ás ptaias de Varadero-

Como fuxe ese viaxeiro do turis~ 
mo oficial? 

A guia indica onde se poden ata
par os sitios nos que comen os -cu
banos ou onde fan as suas festas. 
Hai unha realidade rnáis alá da do 
turista que paga todo en dolares e 
sae polas discotecas da Habana 
onde só hai extranxeiros e jinete
ras. A xente que vai a Cuba non 
sabe que por uns pesos collese un 
barco e chégase até Regla, que o 
camposanto da Habana é. un 
mundo por descubrir ou .que· o 
edificio do Centro Galega é unha 
visita imprescindíbel. Danse as 
claves para sairse do que ofertan 
as axéncias. • 

Xornolista. Caracas (1962). 



• PÁXINAS COORDENADAS POR_ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Un amor por descobrir 

V <!ia ao cinema. En 
Cómpostela, Vigo e A 
Coruña está a dispar dos 
espectadores· a prime ira fita 
dobrada ao galego para a sua 
exibición na pantalla 

grande. Vexa a Pierce 
Brossman falando na nosa 
língua e pase uns momentos 
de lecer disfrutando con 
esta película de 
nacionalidade irlandesa.+ 

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

Carteleira 

trif'. U AM R POR DESCOBRIR. Nun 
norteamericano chega a unha ila de Irlan

da na que nacera a ·ua na1 e ao tempo uc acha o 
am r, ueswbr o uramático pa ·ado que brigou á 
un nai a ·migrar. Levar pano parn a· b<'i oa ·. 

~ BAIXO BANDEIRA. Fcd 'rico Luppi pro· 
tagoniz e ·rn pclícL1la ar, entina que nata d 

mao trat nos uarrci arxcnrino no , anos ante· 
rit r · ·a golp • militar. Un.ha onstru ión moi ben 
Feita, c ·plcnJiuamcntc interpretada, que pon ;1· 
forz s arma la · ne u sítio. D validez universal. 

trif'. A TRAMA. Un cmprcgado dunha em-
pr sa inventa unha fórmula que vai dar 

m lito· can J , per n seguida at pa unha trama 
que o envolve e que cobiza a sua fórmula. Levar 
almofada para bé tar unha cabezada. 

trif'. SPECIES U. Uns astronauta que volven 
de Marte traen latente o xerme dun aliení· 

xena que quer colonizar a Terra. Filme que non 
provoca o terror que procura. 

lJJK', CASE TODAS AS MULLERES SON 
IGUAIS. Un marrimónio de int lectuai · 

ten ¡:iroblemas sentimentais cando ela comeza a 
escreber l.mha novela amorosa ambientada no sé
cu lo XVll. Comédia cúrs i. 

~OS AMANTES DO CÍRCULO POLAR. 
A longa relación amoro a de Ana e Orto vai 

da nenez á xuventude e discorre entre casualidades, 
acontecimentos fatais e sucesos máxicos. Complica· 
da trama familiar do director Julio Medem. 

lJJK', A TRIBU DOS KRIPPENDORF. 
Des¡:iois de cobrar unha bolsa de estudos, 

un antropólogo utiliza á sua família para inven
tar unha tríbu e asi evitar ser encarcerado por 
estafa. Comédia. 

En TUI, a galería 
Trisque/ e Medúlio mostra 

as esculturas de 
Armando Martínez e 

as pinturas 
de Xavier 

Magalháes. 

lJJK', GODZILLA. A radiactividade das pro-
ba - nucleares france as provoca un.ha mu· 

tación nun reptil, que se convirte nun xigante 
que ataca a illa de Manhactan en busca dun 
grande niño para o ·eu ovo . Filme de catá tro
fe e efocto e peciai . 

~ HORIZONTE FINAL. No 204 7, un 
grupo de a ·tronautas van en busca dunha 

nave perdida nun experimento para facer buraros 
negro ·. A urpre ·a é que a máquina regresou do 
malign ... Re ·a a de Alien misturada con 2001 
Odisea no Espácio. 

~ARMA LETAL IV. No acostumado ton 
reaccionário de empre, os policía ínter· 

pretado por Mel Gib on Danny Glover destas 
enfréntanse a unha máfia chinesa. Con epílogo 
apoloxeta do matrimónio. 

trif'. EXPEDIENTE X. Dou axentes do FBI 
que investigan a colocación dunha bomba 

de cobren un compló para ocultar a presenza de 
extraterretre . Baseada na serie de televisión. 

~ SEIS DIAS E SETE NOITES. Un pilo-
to maduro e unha executiva dunha revista 

enfrénrnnse a unha aventura cando o seu avión 
cae nunha illa deserta.' Tópico empalagoso cun 
Harrison Ford xa un chisco pasadiño. 

trif'. ACARIÑANDO A MORTE. Filme que 
conta as intrigas ás que se ve sometido un 

policía de Nova York, atrapado entre sua amizade 
cun mafioso e o FBI, que quer deteh Narrac ión 
torpe e un chisco lenta. 

trif'. ASASINOS DE REEMPRAZO. Un asa· 
sino con consciéncia non leva a cabo un 

traballo que lle pediu a máfia chinesa, por esa ra· 
zón é perseguido e ten que loitar pola sua vida. 
Película violenta e previsíbel. 

~ MOITO MÁIS QUE AMIGOS. Unha 
moza namórase do seu compañeiro de piso 

e convídao a facer de pai do seu fillo. El, que é 
gai, en princípio aceita, pero co tempo a sua 
vida volve ao seu cauce. Comédia politicamen· 
te correcta.+ 

Bue-u 

•MÚSICA 

TRES SUDAMARICONES 

Actuan no pub Aturuxo, o 
Domingo 2 7, a partir das 9 
da noite. 

Caldas de Reis 
• EXPOSICIÓNS 

PISPIEIRO 

Até o dia 30 encóntrase no 
Auditório Municipal a mos
tra de escultura en madeira 
de Pispieiro. De Luns a Sá
bado de 11 a 14 h, e de 18 
a 21,30 h. 

Cangas 

• EXPOSICIÓNS 

XABIER PENA 

Até finais de mes pódese 
ollar na Casa da Cultura a 
mostra de pintura de Xa
bier Pena. 

LEMAT CABRAL 

O pub Canis Lupus acolle 
até o Mércores 30 a mostra 
de fotografía de M' Yolan
da Lemat Cabral. A partir 
das 18,45 h. 

ROBERTO MElXlDE 

O 30 deste mes clausúrase 
a mostra de pintura de Ro, 
berto Meixide, aberta na 
cafetería Agora Café. De 
Luns a Venres a partir das 
15 h, Domingos e festivos a 
partir das 17 h. 

INSECTOS DOS CINCO 
CONTINENTES 

A mostra de Caixavigo, In
sectos dos cincos continentes 
e tá na Casa da Cultura. 
Máis de 40.000 exemplares 
de todo o mundo. 

A Coruña 

•CINEMA 

CGAI 

O Centro Galego de Artes 
da Imaxe programa para es
ta semana as seguintes fitas: 
o Xoves 24, Paris quit dort 
de René Clair (Franza, 
1923) e Le crime de Mon· 
sieur Lange de J ean Re, 
noir {Franza, 1935); Ven· 
res 25, novamente Paris 
quit dort e Le crime de 
Monsieur Lange; Martes 
2 9, Antonie et Antoinette 
de Jacques Becker (Franza, 
194 7), subtítulos en caste
lán¡ finaliza o mes coa pro· 
xección, o Mércores 30 de 
Antonie et Antoinette. As 
proxeccións realíza1re na 
sala do CGAI (Durán Lori-:. 
ga, 10-baixo), ás 20,15 h. A 
entrada xeral cusca 200 pta, 
disponíbel un abono para 
dez sesións por 1.500 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO P ALÁCIOS 

Encúntrase no Museu de 
Belas Artes a mostra anto· 
lóxica do arquitecto Antó· 

nio Palácios (1974-1945). a actuación do fascismo 
No mesmo lugar podemos italiano na guerra do 36. 
~llar a mostra do pintor 
Alvarez de Sotomayor, 
que permanecerá aberta Lugo 
até o 11 de Outubro. 

ÜBELISCO • EXPOSICIÓNS 

Nas salas da galeria Obelis- FERNANDO VILLAPOL 

co encóntranse as exposi· 
Na Biblioteca Provincial es-cións de M~ Antoni Pas, 

cual e Manuel Izquierdo. tá aberta a mostra do es-

Na tercei.ra sala está aberra cultor Femando Villapol. 

unha escolma de debuxos Pódese ollar de Luns a 

de Laxeiro. Venres de 9 a 21 h, e Sa-
bados de 10 a 14 h. 

MANUEL GANDULLO 
MusEU PROVINCIAL 

Exibe as suas pinturas na 
Mostra conxunta, no Mu-biblioteca pública Miguel 
seu Provincial, dos pintores González Garcés. 
Xoán Guerreiro, Manuel 
Quintana, Roberto Gon-

Fe-rrol 
zález, Xurxo Martínez e 
Diego Casado. 

• CONFERÉNCIA 

MEMÓRIA DA GUERRA 
Ma.l~ica 

E FASCISMO 
•MÚSICA 

Co gallo da mostra ltália na 
ZENZAR guerra civil, que abre na ga-

!ería Sargadelos o próximo 
Este Sábado 26, ás 22,30 h, 

11 de Outubro, celébrase o 
terá lugar no pub A Roda a Venres 25 de Setembro ás 

20 h , unha conferéncia actuación do grupo Zenwr. 
Comeza o concentro coa baixo o tí tu lo Memória da 
interpretación do grupo de guerra e fascismo. Unha re-

visión histórica, a cargo de Cerceda Shangria. 

Lourenzo Fernández Prie, 
to, profesqrde História 

Moaña Ca,ntemporánea da Uni· 
versidade de Santiago. 

•CINEMA 
• EXPOSICIÓNS 

CIDADÁN KANE 
U)'JHAOLLADA 
ARREDOR DE 1898 O Venres 25, ás 22,30 h, 

no Centro Cultural Daniel 
O Ateneo Ferrolán organi· Castelao, o Cine Clube 
za a mostra Unha ollada Alexandre Cribeiro ten pre-
darrredor de 1898, aberra vista a proxección da fita, 
no Centro Cultural Munici- Cidadán Kane de Orson 
pal do Antigo Hospital. Welles (USA, 1941). O 9 

de Outubro proxéctase, no 
lT ÁLIA NA GUERRA me mo lugar, Ela é única 
0036 (USA, D40). 

O 11 de Outubro, na gale- • EXPOSICIÓNS 
ria Sargadelos, inaugúrase a 
mostra ltália na guerrra civil ALEXANKO ACEIRO 
española, na que se amosa , 
mediante cartaces e libros, No café bar Fox abre a 
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Manuel 
Gandullo 
mostra a sua 
obra na 
CORUÑA e 
OURENSE. 

O Museu de 
Be/as Artes 
da CORUÑA 
acolle 
unha mostra 
antolóxica 
adicada ao 
arquitecto 
gal ego 
António 
Palácios. Na 
fotografia, 
o Palácio 
de Comu· 
nicacións 
de Madrid. 
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Agaleria 
Sargadelos 

de 
SANTIAGO 

presta o seu 
espácio a 

unha dúcea 
de mulleres 
de diversos 

países do 
mundo. 

Na 
fotografia 
unha obra 

da série 
Alebrijes de 
Alexis Ball. 

Alberto 
Datas colga 

as suas 
pinturas na 

gal e ria 
Marisa _ .... 

Marimón de 
OURENSE. 

ANOSATERRA .. •·• .................. , ................................... •·• .................. •··•. 

ConvQcat,órias 

FESTA DA CULTURA 
IBEROAMERICANA 

A Casa de Iberoamérica de Holguín convoca 
a VI festa da Cultura Iberoamericana, adicada 
aos pavos de Chile e Andalucía, que terá lu
gar na cidade de Holguín entre o 24 e o 30 de 
Outubro de 1998. Viaxes Tours oferece unha 
cuota de inscrición xeral ao prezo de 40 dóla
res; e unha para estudantes por 20 dólares. Ta
mén está aberta a cuota para os cursos pre-reu
nión sobre: Problemas Contemporáneos da 
Pedagoxia, Raices da Pedagoxia Iberoamerica
na, Exceléncia Xeral, Pensamento Iberoame
ricano. Seis horas para cada tema. Maior in
formación no teléfono 981 588 223. 

PRÉMIO T ABOADA CHIVITE 

O Concello de Verin e a Depuración de Ou
rense convocan o prémio de investigación Xe
sus Taboada Chivite. Poderán concorrer os 
traballos de inve tigación científica ~obre te
mas, históricos, antropolóx icos e arqueolóx i
cos, cinxidos ao ámbito territorial que se de
norninou como Gallaecia. A extensión dos 
traballos é limitada e deben ser or ixinais e 
inéditos. Apresentaranse mecanografados a 
duplo espazo baixo plica, cos dados persoais. 
O Prémio Xesus Taboada Chivite está dotado 
coa cantidade indivisíbel de 600.000 pta. Os 
traballos remitiranse ao Concello de Verin, 
Praza do Concello, l; 32.600 Verin (Ourense) 
antes do 23 de Outubro de 1998. 

VJÑA DO CAMPO 

Adegas Docampo organiza o 11 certame de fo. 
tografia Viña do Campo, no que poden parti
cipar todas as persoas afeizoadas á fotografía. 
O tema é o viña e a paisaxe, puidendo reco
ller calquer instantánea que relacione o 

mundo vinícola .coa paisaxe . As fotografi?s 
serán en cor, en tamaño 20x15. Cada partici
pante poderá apresentar un máximo de tres 
fotografias. No certame estabelécese un pri
meiro prémio de 150.000 pta, un segundo de 
75.000, e un terceiro de 50.000 pta. As fotos 
remitiranse baixo plica e con lema no exte
rior e, noutro sobre aparte incluirá os dados 
persoais do autor (nome , apelidos, endere
zo .. . ) ao 11 Certame de fotografia Viña do 
Campo. Adegas Docampo Sampaio. 32.414 
Rivadávia Óurense, antes do 10 de Outubro 
do presente ·ano. Máis inforinación no teléfo
no 988 4 70 258. 

XORNADAS SOBRE A UNIÓN EUROPEA 

A Confederación Intersindical Galega orga
niza unhas xomadas sobre a Unión Europea, 
que terán lugar o Xoves 24 de Setembro no 
Hotel Congreso de Santiago. Imerveñen Iosu 
Ion, deputado basca no Parlamento Europeu, 
Xavier Vence Deza, profesor da Faculdade de 
Económicas de Santiago, José António 
Alonso, profesor da Faculdade de Económi
cas da Complutense de Madrid e Fenando 
Marques, economista. Máis información no 
teléfono 981 566 266. 

CURSO DE IDIOMA RUSO 

A Asociación de Solidariedade entre povos 
Maximo Gorki anúncia o comezo do curso de 
idioma ruso, a partir do 1 de Outubro, impar
tidos por unha filóloga rusa. A Asociación 
programa os cursos de xadrez para nenas e 
maiores impartidos por un Mestre Interna
cional. A Maximo Gorki , ademais, quer am
pliar a sua Coral e precisa voces masculinas ou 
femeninas. Maior información no teléfono 
986 224 457 ou de 17 a 20 h, en Marqués de 
Valadares, 14 12 oficina 5. 

CURSO DE APROXIMACIÓN AO TEATRO 

A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da 
Coruña convoca o curso de Aproximación ao 
T eatra· que dará comezo neste mes de Setem
bro a impartir os Sábados pala mañá durante 
tres meses. Maior información e inscricións 
no teléfono 981 244 335. 

CERT AME LITERÁRIO MANUEL LUEIRO 

O Concello de Ogrove convoca o VI Certame 
literário Manuel Lueiro Rey, no que poden parti
cipar todas as persoas que o desexen. Os rela
ros deberán ser orixinais e inéditos, non pre
miados en calquer outro concurso. Apresenta
ranse por quintuplicado, en fólios escritos a 
máquina por unha só cara e a duplo e pazo. Os 
traba llo enviaranse sen remite e baixo lema. 
En sobre adxunto, pechado e baixo o mesmo 
lema, indicaranse os dados persoai do autor 
(nome, idade, enederezo, telé~mo e fotocopia 
do DNI). A obras apre entada ao concur o 
terán unha exten ión máxima de O folla . O 
traballos enviaran e ante Jo 12 de Outubro 
de 1998 ao VI Certame literário Manuel Lueiro 
Rey, Concello d'O Grove. Praza d Congo, 
s/n. 36980 Ogrove Pontevedra. Estabelécen e 
un 1 º prémio de 300.000 pra; un egundo de 
100.000 pta. e un terceiro de 50.000. Os mem
bros do xuri serán elexid polo Comité Orga
nizador do Certame, e darase a coñecer con 
aticipación ao fallo do concur o. 

CERTAME NACIONAL DE NARRACIÓN 

Baixo o título de Prémio Modesto R. Fig11eire· 
do, o Patronato do Pedrón de Ouro convoca 
a XXIV edición do Certame Nacional de a
rracións Breves. Poden tomar parte todos os 
autores de calquer nacionalidade, cunha ou 
máis obras, sempre que estean escritas en ga-

mostra de pinturas de Ale-
xanko Aceiro. Até finais 
de mes. 

Narón 
•TEATRO 

PARA CAMALEÓNS 

Matarile Teatro estrea, no 
Auditório do Concello o 

•CINEMA 

EN BANDA DESEÑADA 

O Cine Clube Padre Feijoó 
abre a programación para o 
mes de Outubro co ciclo de 
proxeccións especiais Cine· 
ma en BD coincidindo co 
programa das X Xomadas de 
Banda Deseñada. Composto 
por producións relacionadas 
ca mundo do comic, terá lu-

Colómbia; M~ Carmen 
Carrillo de Venezuela; 
Valia Carballo e Erika 
Ewel de Bolívia; Natascha 
de Cortillas de Chile; Paz 
de la Calzada e Ana Kari· 
na Lema de España; Mar· 
ta M. Pérez, Migdalia 
Umpierre e Marnie Pérez 
Moliere de Puerto Rico; 
ocupan coas suas obras a 
galería Sargadelos até o 10 
de Outubro. 

Venres e Sábado 25 e 26 ás 
gar entre os dias 6 e 8 de 
Outubro no Teatro Principal. 

21 horas, o seu último es-
pectáculo Teatro para Ca-
maleóns criado e dirixido 

Pon teved.ra por Ana Vallés. 

• EXPOSICIÓNS 

Ourense 
CARTACES 

• EXPOSICIÓNS DO ESTATUTO 

Na galería Sargadelos póde-
se ollar a mostra de cartaces 
O movimento autonomista 
galega sobre o plebiscito do 
1936, concebidos por artis-
tas que tiveron tanta signi-
ficación como Castelao ou 
Luís Seoane. A diferéncia 
dos cartaces políticos de 
hoxe , no que os líderes 
amosan os seus sortisos es-
tereotipados, os do 36 plas-
maban problemas e ideas . 

ELISA ABALO 

Na sala Teucro encóntrase a 
mostra de pintura de Elisa 
Abalo. Até finais de mes. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

CARLOS ALCOLEA 

ALBERTO DATAS O Centro Galega de Arte 
Contemporánea acolle a 

As pinturas máis recentes mostra de pintura de Car-
deste artista colgan das pa- los Alcolea, un dos repre-
redes da galeria Marisa Ma- sentantes da figuración dos 
rimón até o 30 de Outubro. anos sesenta. De Martes a 

MANUEL GANDULLO 
Domingo de 11 a 20 h. 

COLECTIVA 
O Ateneo acolle durante es- DE MULLERES) 
ta semana a mostra de pin-
tura de Manuel Gandullo. Mínimos secretos é título 

da exposición que inclue 
instalacións, ensamblaxes, 
pintura gravado e arte ob-
xeto. Alexis Ball e Laura 
Miracle de EE UU; M" 
Fernanda Carrasquilla de 

A lMAXE E 
O LABIRINTO 

Na lgrexa da Universidade 
está aberta a mostra A lma
xe e o labirinto, dez artistas 
cubanos dos 90. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

XA VIER MAGALHAES E 
ARMANDO MARTÍNEZ 

A galería Trisque! e Medúlio 
aco lle , desde o dia 18, a 
mostra de pintura de Xa
vier Magalhaes e a de es
cultura de Armando Martí
nez. Abertas de Luns a Sá
bado de 10,30 a 13,30 h, e 

A Salo Temática 
de VIGO mostra 
os inventos do TBO. 

de 17 a 21 h, até o 10 de 
Outubro. 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

LUM!ERE 

O Cine C lu be Lumiere fi
naliza o mes coa proxec
c t0 n de Despabilate 
Amor de Eliseo Subiela 

lego, .sexan inéditas e non se teñan apresen
tado a nengun outro cerra me. A . extensión 
dos traballos será, como mínimo de cinco fo. 
llas DIN A-4 e un máximo de trinta, meca
nografadas a duplo espazo, por unha só cara. 
Os participantes deberán enviar céltro exem
plares dos traballos sen remite oú nutra forma 
de indenrificac ión á: Fundación do Patrona
to do Pedrón de Ouro, élpdo. 1044, 15.780 
Santiago de Campo tela, Prémio Modesto Fi
g11eiredo . Para a indentificación dos autores 
premiados, ademais do título, cada obra ha 
ter un lema que debe constar no exterior do 
sobre que conteña os dados do autor e o cu· 
rriculum vitae que considere oportuno. O pra
zo de admisión do traballo remata o 15 de 
Novembro de 1998. A obra gáñadora será 
premiada c n 100.000 pta, x uri p derá 
conceder dou egundos premio de 40.000 
pra. cada un. Maior información na funda
ción Patronato do Pedr6n de Ouro, ApJo. 
1046, 15.7 O antiago de )tnpo tela. 

CERTAME DE POESIA R SALIA TR 

A A ociación ultural alega Ro alia de as· 
tro de Comellá (Barcel n, ) c nvo a , XII e<li
ción do certame de poe ia en língua galcgn 
R alia Ca tro . O crramc e tá dotado un 
primeiro prémio Je 120.00 pra, un egunJo 
d 60.0 O, un ter ciro Je 40.000 pra. cra
ballo ·erán n língua galega ter<1n un max1 -
mo de 100 ver o e un mínimo de 30. O poe
ma enviara e en obre en remire e n indica
ción algunha referente á penmalidade lo au
tor, ao enderezo da A ciaci )n, en Cornellá 
(Barcelona), Federico oler, 71. outm obr 
pechado debe figurar no exterior o primeiro 
verso do poema e no interior do me ·mo o da
do per oais do autor. O prazo de a<lmi ión re
mata o 30 de etembr de 199 . Mái in or
mación no teléfono 93 375 10 54. • 

(Arxentina, 1996), o Lun 
28 ás 20 , Oh, no Audiró
rio Caixavigo. 

FE T!VAL 
DENEW YORK 

Nesta semana remata ci
c lo da XXXV edición do Fe -
tival de Cinema <le Ncw 
York, que e de envolve no 
Auditório Caixavigo, coa 
proxección da fita de Ri· 
chard Kwietniowski Love 
and Deth on long island 
(Inglaterra-Canadá, 1997), 
o Xoves 30 ás 20,30 h . 

• EXPOSICIÓNS 

CABALElRO 

Até o dia 29 de Serembro, 
a Sa la de.Arte Caixavigo 
(G. Policarpo Sanz-Velaz
quez Moreno) aco lle a 
mostra de óleos de Eugenio 
Cabaieiro. De Luns a Sá
bado de 18 a 21,30 h . e 
Domingos de 12 a 14 h. 

ÜS INVENTOS 
ooTBO 

A Sala Temática Caixavigo 
( Policarpo Sanz, 26-1 º) 
abre a mostra Los grandes in
ventos del TBO. Cincuenta 
debuxos, once bustos e ca
torce figuras, invencións do 
mestre Franz de Copenha-

O Centro 
Galegode 
Arte 
Contem
poránea de 
SANTIAGO 
mostra 
as pinturas 
de Carlos 
Ale olea. 
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A Rede 

Anúncios de balde 
• Inglés por nativa licenciada. Cla
ses/traducións. Teléfono 986 436 521 . 

• Está na rua o número tres do bo
letín poético PolpA, do Colectivo Hu
milladoiro, 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 Humi
lladoiro, Apdo. 816. 15.080 A Coruña. 

• Alugase en Ponteareas aparta
mento. Duas habitacións, dous baños, 
cociña e comedor. Amoblado. Interesa
dos 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 reem
bolso de 750 pta. 

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

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

• Camisola coa lénda Independen
cia! á venda por A. C. Treme A Terra 
de Galiza Nova, Pontedeume. A toda 
cor coas bandeiras das Nacions sen 
estado, Galiza, Euskadi, Catalunya, Ei
re, Sahara ... Camisola en negro, todas 
as tallas. Por 1.350 pta. máis portes de 
envío. Encomendas ao apdo. nº 94 
Pontedeume 15.600 (A Coruña}. 

• Esquerda Nacionalista-mocida
de ven de publicar o n1 5 da revis
ta Manesquerda . O nacionalismo 
español por Xusto G. Beramendi; O 
antimilitarismo na encrucillada de Jo
sé Luís Barreira; Entrevista á respon
sábel das mozas de E. N-mocida
de .. . Interesados envíen 200 pta. en 
setos ao apartado dos correios 384 
15.780 Compostela. 

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

• Vendo gai1a con ronco feíto polo 
artesán, xa finado, Iglesias Carba
llu. En perfecto estado. Valorada por 
expertos en 100 .000 pta. Prezo 
50 .000 pta. Teléfono 981 213 803. 

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

• 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. Cha
mar ao teléfono 988 207 488 e deixar 
recado para Maria Reyero. Castro 
Caldelas-Ourense. 

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

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

•Busco Traballo. Manolo 981 695 682. 

• Vendo 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. 

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

• Xa está na rua o número 17 da 
revista Mocidade que edita Galiza 
Nova. Neste nª aparecen artigos so
bre o x aniversário de Ga/iza Nova, 
as orixes do Día da Patria, a banda 
deseñada na Galiza, a situación da 
língua, a represión sobre as Mocida
des Galeguistas do 36, entre outros; 
entrevistas a Lois Diéguez e aos 
CAE. Agora podes subscreber·te de 
balde enviando os teus dados com
pletos ao noso local nacional (Santia
go de Chile , 28 entrechan direito. 
15. 706 Compostela-Galiza) e cada 
tres meses receberás a nosa publica
ción na tua casa. Le e difunde!. 

• A European Elasmobranch As
soci atio n e Shark Trust busca 
persoas na Galiza que estean in
teresadas no estudo e conserva-

gue, o r ersonaxe dll TBO. 
Atéo25de utuhru. 

·e contemplar de Marte · a 
nhado de 11 a 14 h, e de 

17,3 a 21 30 h Domingo · 
e fe:-. t1 v11 · de 11 a 14 h. 

FREIXEIR 

Ma rte · 29 ten luga r a 
clau ·ura dn mtnra de pin
tura de.: Freixeiro, que se 
cncontrn nn Noi•a ala de 
cxptr ic ión - de aixa vigo 
(P. mu, 26-1 ). 

fundación 1 O de marzo 

FUNDA ION 10 DE MARZO 
http://per. onal.rede tb.e / nccoogfl Om/ 

A páxina da Fundación 10 de Marzo, in -
titución de carácter cultural do sindicato 
da Comi. ión Obreira , oferece ace o 
ao eu arquivo histórico, biblioteca e he
meroteca, ten ligazón con outras páxi
nas e dá información sobre actividades, 
servizos e intercámbios e convénios. • 

MILA E TÉVEZ 

Na ga leria Arrefacto está 
aherrn a insra lacitín criada 
por Mila Estévez até o 8 
de O utubrn . 

12 AN DAME A 

No c<ifé Trincheira (Irman
diño ·, 15) e ·n1 aberra un
ha mo tra de cartaces da 
Mesa pola Normalización 
Lingüíscica coa que ilu ·rran 
a ·ua lal oura nos -12 ano · 
de andaina. 

SUÁREZ ~LLANO 

Est<Í semana clausúrase a 
mostra anrnltíxica do artis
ta Suárez-Llanos. lncluída 
na ·érie Grandes Artistas 
Galegos que organiza Cai
xavigo, ptíde ·e contemplar 
na Sala do Audittírio desta 
entidade. 

•MÚSICA 

ción de raías e tiburóns. Se dese
xas algunha información adicional 
ou queres unirte a nós somentes tes 
que escribir a: Sarah Fowler, Euro
pean Elasmobrach Association , Na
ture Conservation Bureau 36 King
fisher Court . Nambridge Road. New
bury. Berkshire RG14 5SJ UK. Telé
fono ( +44) (O) 1635 550 380 , fax 
550 230 

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

• Kíko Neves ven de publicar o 
seu último poemário, Un poema de 
amor, que podes solicitar a: rua Mo
rales Hidalgo , Ponteareas 36.860. 
Envíanse contrareembolso de 750 
pta. Tamén podes consultar a sua 
páxina en interne!: http: // www arra
kis .es/ -.Kikoneves ou o seu correo 
electrónico Kikoneves@ arrakis.es. 

• Camiseta Galiza sempre isub
missa! a venda por ANOC da Te
rra de Trasancos. Legenda e de
senho 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 Co
rreios 229 de Ferrol. 

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

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

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

• Véndese finca de 2.177 metros 
cadrados en Meirás (Concel lo de 
Sada). Edificábel (Vivenda familiar 
illada). Edificabilidade de O, 1 O me· 
tros cadrados por cada metro cadra
do. Altura máxima de 6,50 m_ (baixo, 
un andar e aproveitamento baixo cu
berta). 7.000.000 pta. Teléfono 981 
614 348.+ 

Ü ARTISTA MUSICA MARIÑEIRA 
NO BERBÉS 

tadeiras do Berbés e Pre
medeiras . Viveiro 

A Arte 
Rupesrre 

galega cara 
o século xx1 

é o título 
dunha das 

exposicións 
da Casa das 

Arres de 
VIGO. 

NO SEU SÉCULO 

A Casa das Artes acoll e a 
mnstra antolóxica do pin
tor de José Frau até o 4 de 
Outubro. Até a mesma dC1-
ta, tmnén se encontra neste 
lugar a mostra A Arte ru· 
pestre galega cara o século 
XXI ademC1is dCI adicada á 
Arte Xove Galega. Póden-

Este SábC1do 26, ás 20 h , 
te rá lugar no Berbés o 11 
Certame de Música Mari
ñeira, na que participarán: 
o Coro de San Francisco, 
Coral Lembranzas Ga
legas, o grupo Luada, 
Fermin Domeque, Reve
nidas de Vilaxoán, Can· 

•DANZA 

]ULIO BOCCA 

O grupo de hallet argentino 
Julio Bocea actuCI, o Sábado 
26 ás 20,30 h, no Caixavi
go. Venda de entradas no 
teléfono 986 238 051. 

• EXPOSICIÓNS 

ÜS DESASTRES 
DA GUERRA 

NC1 Sala Munici/)a/ de exposi
cións est<Í C1berta a mnstra 
Os desastres da guerra do pin
tor Francisco de Goya. • 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

XOAN COSTA : 

1 2 3 4 5 6 7 8· 9 10 11 

Horizontal 

l. Gabase, eloxiase 2. Rochas que sobresaen da superfi
cie do mar. Ao revés, palabra onomatopeica utilizada 
para indicar que algo rompeu 3. Pelexas, contendas. 
Letras de lote 4. Barco que se usa para facer viaxes de 
diversión. Unha das nove Musas, amada por Apolo e 
que presidía a astronomía 5. Fileira, ringleira. Ao revés, 
deus exipc io 6. Ao revés, adverb io de tempo. Dun lu
gar. Palabra que en provenzal significaba si 7. Concello 
de Pomevedra que ten un mosteirn cistercense. Vncais 
de astro 8. Nome vulgar dunha ave palmípeda. Mamí
fero camiceiro dos félidos con grande agudeza de visión 
9. Zona por onde corren as augas dun río e dos seus 
afluentes. Que le 10. Cada unha das seccións xurisdi
cionais en que se dividen os tribunais. Elemento de for
mación de palabras que indica a idea de xoello 11. Es
tablecemento onde se reúnen obras de arte. 

Vertical 

l. Servizo de transportes entre dous puntos por deter
minada vía . Símbolo de cabalo-vapor 2. Filtra, tira a 
parte sólida dun líquido. Obxectus de adorno 3. Dor 
causada pola morte de alguén. Relixión dos musulmáns 
4. O día anterior a hoxe. O mesmo que la. lniciai - de 
Lugo 5. Peza saín te que teñen algúns obxectos e serve 
para collelos. Nome da décima sétima letra do alfabeto 
grego . Ao revés, poña sal a unha cou a 6. De Suecia 7. 
Ao revés, igrexa episcopal.. Letras de ara. Porcallada, 
suxidade 8. Amarra. Pelexe 9. Parte areada no centro 
dos anfiteatros .. Árbore americana 10. Pel curtida para 
usos industriais. Que non está cocido 11. Pelo da ove
lla e doutros animais. Completa.• 

1 

Caldo de letras 
T M V s ~ F e p e E T o 
D J ~ ~ M J A A A W H C 

Y Ñ S E S X B R Ñ V O A 

A I O S N A G R I E O B 

U N P U L T S U L B R U 

F I B O V E L L A L U X 

V R B U R R O O G R J A 

H L z M I e o E Q I e H 

J e e e R R o A I A N y 
D N W Z I G Q L V X R C 

X H U T D K U C G R Z N 

A o ~ p e e B K s F G L 

Unha dúcea de animais de granxa. 
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Muller de canteira 
Cándida Portela traballaba na pedra de estrela a estrela 

'*° C ARM E VI DAL 

Está sentada no patin da sua 
casa na parróquia de Tomeza 
(Pontevedra). O monte que 
ten ·de f rente -o San Cibrán 
da t radicional romaria- está 
si lencioso pero eta mira para 
el e sinala o lugar onde esti
vo aberta a canteira na que 
traballou desde nena. Cándi
da Portela -95 anos- fo i ho
menaxeada xunto con Divina 
Piay -93 anos- pola Coordina
dora Viciñal de Tomeza opa
sado Domingo día 20 de Se
tembro. Comemoraban o Día 
do canteiro que, desta volta, 
pasou a ter nome de muller. 

A estación de tren de Pontevedra 
ou a Escola Naval de Marin foi 
feita con pedra carrexada por 
Cándida. "Era unha rapaza e co
mo habia fame tiña que traballar, 
de estrela a estrela, de mañá á 
noite" lembra, agarimosa por lle 
teren rend ido unha homenaxe 
que ainda non ben entende a 
que se debe. As mulleres traba
llaban na canteira, ali estaban 
Cándida, Divina, Laura e algun
has outras que "viñan de Santa 
Comba de Bértola" das que evo
ca o seu nome. Elas tiñan unha 
tarefa ben definida: levar os ca
rros cos bois cargados de pedra, 
partir rebos, coller material de 
mamposteria, facer morrullo, 
apañar os anacos que deixaba o 
canteiro e darlle servizo. Carre
teiras eran a Rotea, a Quirixa e 
Dores de Paz. Eles picaban. Ga
ñaban máis os homes? "Home, e 
non ian gañar!, tiñan que botar ti
ros, darlle ao pistolo, partir a pe
dra ... claro que tiñan que gañar'' 
responde Cándida, recoñecendo 
sé ao se lle perguntar, a dureza 
do traballo ::fas mulleres. A xor
nada .de traballo, longa de máis, 
era para todos a mesma na can
teira do Pillajaliñas -unha das 
moitas que poboaban San Ci
brán-, a elas quedáballes antes e 
depois unha manchea de horas 
de labores da terra e da casa. 

De estrela a estrela. E ainda an
tes, por volta das catre da ma-

drugada, saian ao monte para 
buscar o toxo. Un día a cortar e o 
outro a recoller. E de volta, á 
canteira, cunhas chinelas atadas 
con arámio ou mesmo descalza. 
"Non habia cartos para calzar , 
cando romperon tiven que andar 
cos pés no chan, viñeron os ca
tre nenos e pedían pan" repite 
Cándida, acompañada pola sua 
tilla que completa o relato da nai 
coa sua memória de nena. A nai 
de Cándida morrera cando ela ti
ña dez anos, e ainda hoxe talan 
dela pola falta que lles fixo cando 
os tillos eran cativos. "Non tiña 
quen quedase con nós. É certo, 
pedialle pan desde a porta cando 
era cativiña, mirando para a can
teira. Viñemos os catro tillos e 
mamá continuaba traballando na 
canteira. Uns coidamos de ou
tros" anota, gabándose da boa 
saúde de Cándida que, case 
centenária, nunca pasou por un 
médico, a pesar "de levar unha 
vida tan difícil". "Nunca.tiven nin
guri mal e andaba deséalza". 

Pasouse fame? "Algunha". É a 
resposta máis rotunda de Cán
dida Portela que muda o aceno 

da cara. Algunha para non lem
brar máis , para esquecer os 
dias nos que a horta quedaba 
sachada antes de ir á pedra, e a 
casa reclamaba todas as aten
cións que os cartos furtaban. 
Pegadas na memória as chine
las amarradas con arámios. 

Agora, até hai chimpins 

As que tiñan bois e carros encar
gábanse do carrexo da pedra. 
Cándida tala, en especial , do tra
xecto que ia até Marin, para a 
traballosa construcción da Esco
la Naval. "Tiñan que ir pola es
trada porque o gando non ia por 

· outra parte, non se podía atallar. 
Cargaban á noite e volvian ao 
dia seguinte durmindo no carro". 
Cándida non era das que dirixian 
o carro porque non tiña gando. 
O seu foi máis traballo a pé de 
pedra, no monte aberto pola 
canteira. O trio aturábase porque 
"cando se traballa non fai frio" e 
o sol non era impedimento para 
apañar os rebos. A pedra apañá
base coas mans, sen luvas nen 
nengunha outra protección con
tra os golpes e os rasguños, "di-

ALGARVE RIO E SAO PAULO CARACAS E BOGOTA 
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VILAMOURA ............... 6.900 Pta/ Noite 112.000 pta. 
QUARTEIRA ................. 6.900 Pta/ Noite 
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PRAIA DA ROCHA ....... 7.200 Pta/ Noite (validez 6 meses/aberto) 
ARMA~AO DA PERA .... 8.900 Pta/ Noite 

98.000pta. 
ida e volta 

(validez 6 meses/aberto) 
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so non habia nada". Sé a chuva, 
perigosa, facia que na canteira 
se parase o labor para se res
guardar nas chouzas instaladas 
na ladeira do monte. Entón era 
cando comezaban a contar his
tórias, contos que compartí an 
uns e outros e que continuaban 
nas noites de trou la, cando ian a 
andar ás festas e aos bailes. 

"Andabamos os da cantei ra 
xuntos, homes e mulleres. Na 
festa tocaban os gaiteiros e o 
b·aile era con acordeón, habia 
que pagar un pataco para en
trar" di sorrindo Cándida. Sem
pre a andar e, á volta da es
morga, de novo na pedra. "Fo
rnes criados no traballo" sen
téncia. Hoxe os tempos muda
ron, desde o patín ve pasar ás 
mozas e nota como os anos 
pasaron. Xa non hai carros con 
bois que atravesen a parróquia. 
"Non é como antes, agora an
dan con chimpins e todo", co
menta como un incríbel signo 
de modernidade, toda a que dá 
o motor que foi aparecendo nas 
corredoiras de To meza mentras 
ela ia cumprindo anos. • 
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IDA E VOLTA 

MINHO EXPRESSO 
New York (do 7 / 9 oo 31 / 10) ................ 72.000 pta. 
Los Angeles ................................ 117.000 pta. 
San Francisco ............................. 117.000 pta. 
London ......................................... 36.000 pta. 
Quito .......................................... 124.000 pta. 

. Miami (do
0
7 / 9 a o31 / 10) ...................... 93.000 pta. 

Boston (do 7 / 9 oo 31 / 10) ..................... 72.000 pta. 
Atlanta (dO 7/ 9 ºº 31/10) .................... 93.000 pta. 
Safia ~ · ......................................... 81.000 pta. 
Guayáquil .................................. 124.000 pta. 
lampa .......................................... 99.900 pta. 

Johannesburg ............................... 93.000 pta. 
B. Aires con 1 noite hotel en Amsterdom ••• 125.000 pta. 
México (do 16/90030/ 11 ) ................... 99.900 pta. 
A~ores (8 dios) ....................... desde 81.000 pta. 
Madeira (8 dios) .................... desde 63.000 pta. 
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O texto 
sagrado 

G. LUCA DE TENA 

Cando Fraga av isa que a 
Constitución é in tocá
bel un non sabe se está 

fa lando dentro dos mesmos ti
rantes dos Princípios Funda
mentales del Movimiento , na
que la parte principal da sua 
biografia na que adoraba dis
frazarse de Ca lomarde con 
uniforme talar de embaixador, 
abotoado deica o zapato. 

Horas longuísimas de equino 
tri te en esfíntere n a me a 
ministerial do Pardo n as que 
e lle pegou o vocabu lário da 

p ro ibi c ión : n n d iv id , 
non e di cute, non e modifi-
ca, non t ca. Para gar ~ ar 
lei á marxe da dialéctica, Fra
ga non cita a h i t r ia da 
con titu i ' n nón a T r ua
to Fem ández Miranda a o
lí Ruiz. 

Non e debla esperar má i rig r 
filosófico de quen dera cla e 
en San Bernardo con botas al
tas e fusta e arneazaba ao alu
no perguntadore coa voz de 
cuádrese! Pero xa ue e r fir á 
Con titución coma un texto 
agrado, podia alomeno er 

consecuen te. e o texto básico 
de 1978 asegura a autonomía 
dos concellos, a sua personali
dade xurídica plena e a elexibi
lidade do alcalde mediante u
fráxio universal, igual, libre, di
recto e ecreto, que fai Fraga 
trampeando li tas do comité 
locais, das comisión executi
vas e das comí ións eleitorai 
para interferir o direito obera
no a votar tanta vece como 
nos pete por un alcalde? 

Que on o telexornai de Fra
ga e os comunicados d eu 
cuartel de pren a nón unha 
burla diária d exercfcio de li
berdade de expre ión qu 
gundo a Constitución n n p -
de ser re trinxid de nengun; 
ha maneira? 

Saltan na memória as risas d 
parlamentári d Brux la 
dia que nun pleno lle am a
ron o obre de v ración im
presos polo PP cunha tipogra
fía distinta da oficial para as 
eleicións autonómicas. Fraga 
entende a Constitución como 
Pri mo Carnera enten día o 
centro da lona, e por defender 
o princípio de indisolubilida
de pasa polo forro o do segre
do de voto. Por riba de fascis
ta, caralavada. • 

V OLVER AO REGO 

Francisco Vázquez prome
tera cumprir o programa 
do seu partido, no que es

taba incluido cuarto suposto 
do aborto. O seu voto furtado 
ven de es trellar este apartado 
importante do programa. 

Que valva o q ue rou bo u a 
moitos progresistas que confia
ron na sua palabra.• 


