
O BN.G nomeará candidato a Europa 
en Novembro 

~~~~~-5~~~~~~ 

Francisco García: 
"BNG, PNV e CIU 

ternos claro 

Mobilizacións gadeiras polo aplicación da 
supertaxa a unha cooperativa 

~~~~~-11~~~~~~ 

. . 
~ 

. A NDSA E UNl-\1\ 
rnNST\TU [l ON 
AMPLÍSIM~ r 

COMO ~NCH ~ 0 ¡;, ) ) 
ES CASTILLI\ 1 ,.,.- ' 

\_ j 

O PP de Madrid oponse á construción 
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,, e Xan Corral e 
Dositeo Rodríguez 

(pax. 4} 

O PP xa nomeou os seus cabezas de lrsta nas sete cidades. Entre 
os candídatos atópanse Xan Corral en Vigo e Dositeo Rodríguez 
en Compostela cunhas traxectórlas ben diferentes ás "oficiais''. 

Recupérase obra esquecida de Manuel António 
(pax. 21) 

Alemaña, baixan os nmis e suben os comunistas 
(pax. 16) 

O Governo central muda de postura sobre a trégua 
{pox. 15) 

Esboirazo dos empresários 
á Autonomia 

Os dous libros 
máis decisivos de Paulo Coelho. 
Unha maneira de ver o mundo. ga 1a 

Os empresários son os principais beneficiários das axudas 
para a normalización do idioma 

Como defender o castelán e 
cobrar polo galego 
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Reportaxe g ráfico: A PANARO 

-0- CARME VIDAL- PAULA CASTRO 

Os empresários son os grand_es beneficiados do presuposto de 200 millóns de pesetas que a Direc
ción Xeral de Política Lingüística adica á promoción da lingua en entidades privadas e asociacións. 
A Confederación de Empresários -con 4.500.000 ptas- é a entidade que desfruta dunha partida 
maior cando tanto a sua documentación interna como os anúncios publicitários continuan a estar in
seridos nos meios en español. Mención especial merece o trato recibido polo recén nomeado vocal 
do Consello Social Universitário polo PP, Ghabeb Jaber lbrahim que recebe 6.000.000 de ptas. para 
as suas diversas empresas, entre elas a Televisión de Compostela que leva máis de un ano sen emitir. 

os 4.500.000 ptas recebidas po
ta Federación de Empresários á 
negativa reiterada a subsidiar á 
Mesa pola Normalización Lin
güística. Das 500.000 para a 
Asociación Pilarista Comp::>ste
lán ao "fóra de prioridade" do 
Correlingua98 organizado pola 
Asociación Cultural O Galo. A 
discrecionalidade do reparto 
queda á vista nos listados de 
subsídios concedidos dos que 
non se controla o seu investi
mento nen a sua rendabilidade 
social. Aos catro millóns e meio 
concedidos á Confederación de 
Empresários téñense que sumar 
aos 50 subsídios concedidos a 
diversas asociacións comarcais 
e provinciais, cun importe que 
supera os 12 millóns de pese
tas. Esta ampla porcentaxe adi
cada aos empresários dentro da 
convocatória específica para as 
asociacións e institucións sen 
fins de lucro tense que poñer ao 
pé dos máis de noventa millóns 
que a DXPL destina directamen
te a empresas privadas. En to
tal, máis da metade dos orza
mentos de Política Lingüística 
adicados á promoción da lingua 
por entidades privadas van pa
r ar, de distintas m.aneiras, a 
mans dos empresários. 

Entre os subsídios particulares 
da convocatória de asociacións 
e entidades sen fins de lucro 
atópanse, por exemplo, 500.000 
ptas. para a Confederación de 
Empresários de Lugo, 900.000 
ptas para a Federación Provin
cidl de Empresários de Comér
ci o de Pon~~V'?d~a, . ~00.000 

ptas. destinadas á Asociación 
de empresários de Hostéleria de 
Lalin, 750.000 para os empresá
rios do Deza, outros tantos para 
os da Costa da Marte, 600.000 
aos do Barbanza ou as 600.000 
para a Comunigade de Propria; 
tários do CC Area Central. A 
Asociación Provincial de Empre
sários da Construcción destína
lle Política Lingüística 402.000 
ptas por dous conceitos, un de
les "captación de asociados". En 
canto a asociacións, os empre-

· sários saen tamén beneficiados 
do incremento de contias por 
entidade xa que o ano pasado 
un orzamento de 79 millóns re
partiase entre 294 proxectos 
aprobados que recibían un sub
sídio entre un mínimo de 50.000 
e un máximo de tres millóns de 
pesetas; nesta convocatória con 
trinta millóns máis e un incre
mento de case o cen por cen 
dos proxectos aprobados -522-
o máximo recibido chega aos 
4.500.000 do organismo presidí-

A maioria da rotulación comercial subvencionada adoita utilizarse metade por metade 
~n ~a,I~~ ~ .ca~tel~n • . 

. . ... . . ~ - . 
.. 1' 1 ,¡/ , ' / 1 • ., ; .J 1 ; ,, ~ I \ ' ' 1 ,· o / ., , 

do por António Ramilo. No caso 
das empresas privadas, a publi
cidade e a documentación inter
na son as actividades que máis 
se repiten á hora de contar con 
subsídio da DXPL. 

As duas convocatórias permiten 
tamén cruzar os dados para 
comprobar como se pode estar 
a recebar carto,s polas distintas 
convocatórias. E o caso de Gha
beb Jaber lbrahim que recada 
2.000 .000 para a Fundación 
Araguaney na partida adicada a 
asociacións e 4.000.000 para a 
Radiotelevisión Compostela -
que sen emitir desde hai máis 
de un ano garda a frecuéncia 
con fotos-fixas e o son da RTG
e a productora CTV. 

A Dirección Xeral non ten, pola 
contra, comprobación da renda
bilidade que os subsídios teñen 
a respeito da promoción da lin
gua. Reclaman só ás empresas 
e entidades facturas conforme 
se gastaron os cartas pero -a 
non ser en publicacións maio
res- non se lles exixe que apor
ten exemplares nen probas que 
certifiquen a inversión dos car
tas na difusión do galega. lso le
vou a que a Mesa denunciara 
en diversas ocasións o incum
primento das condicións do sub
sísio no caso da empresa AE
NOR que publicaba co logotipo 
da DXPL dous folletos de 8 e 16 
páxinas nos que o galega só 
aparecía na capa e na contraca
pa mentras todas as páxinas do 

Pasa á páxina seguinte 

V 

ir 
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Ven da páxina anterior 

interior para o español. Todas-. as conseHarias 
Peneirando os listados apare
cen unha manchea de pérolas 
entre as entidades que recadan· 
interesantes cantidades de car
tas, os dados talan por si pró
p r i os: 500.000 para a Aso
ciación Pilarista Compostelán 
por editar o xornal O Cruceiro, 
800.000 para un CD ROM de 
confección elaborado pola Aso
ciación Textil de Galicia, 
2.300.000 para a Fundación Fo
rum Galicia de Estudios Socia- · 
les, 3.600.000 destinado a FUN
DEHSGA (Fund. Desenv. Hum. 
e social de Galicia), 1.500.000 
para o Clube Fina.J!lcieiro Atlánti
co ou 1.300.000 á Cátedra de 
Estudos Galegas na Universida
de de Bos Aires. Entre os bene
ficiados atópanse tamén empre
sas e asociacións que mesmo 
teñen o nome en español, ca
sos de Amigos de la Tierra, Pla
ya de Compostela, ou Vergel 
Planta Jardin. Rexeitadas están, 
pola contra, os subsfdios solici
tados pola Asociación Sócio-Pe
dagóxica Galega ou pola Aso
ciación Cultural O Galo para a 
celebración de Correlingua 98 , 
neste caso por ''falta de priorida
de". 

o caso obtendo un ha senténcia · 
favorábel. A raíz da resolución 
xudicial, a DXPL outorgáralles 
5.000 ptas. Desde antón a Mesa 
renunciou a apresentar a solici
tude diante da entidade rexenta
da por Manuel Regueiro. Tam
pouco a Asociación Cultural Ale
xandre Bóveda da Coruña de
manda subsídios por promover 
a língua, xa que entanden que 
ao empregaf a normativa de mí
nimos non !se adaptan aos re
quisitos esixidos pola Dirección 
Xeral. Entre algunhas das activi
dades que organizaron atópase 
unha campaña para a galegui
zación do Deportivo e outra re
clamando a restauración da titu
lación de Filoloxia Galega na 
Coruña.+ 

emiten documentos en castellano 
Nunha sesión plenária a depu
tada nacionalista Pilar Garcia 
Negro demonstraba o re.iterado 
incumprimento da lei de nor
malización l,ingüística colocan
do diante de cada un dos con
selleiros textos emitidos desde 
as respeitivas consellarias en 
castellano. Entendía a parla
mentária que coas probas 
diante, o PP non se atreveria a 
votar en contra da sua proposi-

dón sob pretexto de que a ad
ministración xa está normaliza
da. De pouco servira daquela o 
xesto e de nada serviu agora o 
intento de promover unha lei 
que regulamentara o uso do 
galego na. administración. O 
grupo parlamentário popular 
recurriu ao argumento de sem
pre: xa se está facendo. 

mentres que o PSdG-PSOE e o 
PP quedaban á marxe: 

Di1tinto1 documentos da Confecleración ele Empresários utirizan o castelán apesar ele re
ceber axudas para facelo en galego. A Xunta tamén emite en castelán os 5eus papeis con 
top6nimos ilegais. 

O pasado Martes· 29 de Setem
bro o Grupo Mixto apresentaba 
unha proposición de lei funda
mentada nunha iniciativa da 
Mesa pola Normalizadón Lin
güística. Tratábase de regula
mentar através de 21 artigas o 
uso do galega nas comunica
cións internas e exte~nas da 
Xunta de Galiza. O te?<to non 
puido ser aprobado poi votos 
en contra do PP. Sen e bargo, 
mália ter desestimado propo
sición, a actitude adop ada po- · 
lo deputado que actu a como 
portavoz do grupo p pular im
plicaba na práctica ·o recoñeci
mento de que, de fei_to, se está 
incumprindo a lexjslación vi
xente. 

Pilar Garcia Negro afirma que se 
están usando "cartas finalistas 
destinados en principio a norma
lización a outro tipo de cues
tións. Estase sofisticando o mal
trato ao idioma", subliña. Oeste 
xeito prodúcense situacións pa
radóxicas, como a sinatura dun 
convénio con caracter plurianual 
subscrito entre a consellaria de 
Educación e a CTRVG para le
var a cabo accións de promo
ción do idioma. A sinatura deste 
convénio implica subvencionar 
cun total de 1.500 millóns, a re
partir en tres anualidades de 
500 millóns cada unha, un labor 
que xa de por si tiñan que estar 
desenvolvendo tanto a televisión 
como a rádio galegas, tal eco
mo se recolle na lpi 9/1984. Pé
sie a elevada can~dade, o Direc
tor Xeral da CTRVG non concre
tou en que e a onde irian a parar 
eses cartas. Pola contra, limitóu
se a talar de programas de co
rrección e á participación da Re
al Académia Galega, o Instituto 
da Língua e a proxectos de cali
dade. 

A discrecionalidade apóntase 
tamén á hora de analisar as dis
tintas contias que se destinan 
para idénticos prox~ctos de en
tidades similares. E o caso do 
adicado aos Gabinetes de Nor
malización que, mentras para a 
CIG se conceden 750.000 ptas. 
para CCOO, a Asociación Profi
sional de Xóvenes Agricultores 
ou o Centro de Iniciativas Turís
ticas do Barbanza o orzamento 
alcanza xusto ao dobre , 
1.500.000 ptas. O sindicato na
cionalista ten previsto denunciar 
o caso e solicitar unha entrevis
ta co Director Xeral , Manuel Re
gueiro porque entanden, ao di
cer do responsábel de normali
zación Rafa Villar, que "non se 
está a utilizar critérios axeita
dos para a concesión das axu
das xa que, ademáis da discri
minación manifesta, non se va
lora a rendabilidade social das 
entidades e dos proxectos a 
respeito dunha verdadeira pro
moción da lingoa". 

A Mesa pola Normalización Lin
güística nunca recebeu nengun
ha sorte de contia destinada á 
promoción da lingua. Hai uns 
anos denunciaron xudicialmente 

NOTA DE PRENSA 

Los~ . 
'móilo · pi~ COll!itlorao que su . • · 

ll8clOQaJ Y P<OpcllQc: akOD21i DCIOClación se _,,_ 
''ll:Sp¡nb~tle~~ 

LA CEG RESPONDE AL PREA 
CON LOS SINDICATO~ 

Na sua intervención, o parla
mentário do PP, Daniel Barata, 
tentou de achegar posturas pa
ra conseguer o "necesário con
senso". A sua alternativa era a 
de retirar o proxecto, en primei
ro lugar, para celebrar logo, un
ha reunión entre os portavoces 
dos grupos a fin de avaliar a lei 
do 83, partindo da premisa de 
que é suficiente e que só preci
sa un maior desenvolvimento 
con novas decretos e regula
mentos. Esta proposta non re
coma a posibilidade de formar 
unha comisión que se encarre
gara de pór en práctica eses 
decretos, co cal non haberia 
cámbios efeitivos. Por iso, o de
putado de EdG, Xosé Manuel 
Pazos, rexeitou a oferta do PP. 

A Mesa pola Normalización Lin
güística, nun intento de conse
guer que a própria administra
ción respeitara a lexislación ela
borou un texto base que foi apre
sentado a todos os grupos parla
mentários.\ 0 BNG e Esquerda 
de Galiza asumiron a proposta, 

Ensino universitário 

O grupo do PP tamén rexeitou 
unha proposición non de lei 
através da que se pretendia re
gulamentar a docéncia en gale
ga no ensino universitário. As 
razóns _que esgrimian, desta 
volta, fÓron a de que non se 
pode regulamentar o uso dun 
idioma ou outrq porque atenta
ría contra o princípio de auto
nomía universitária. Un critério 
que para Garcia Negro resulta 
incoerente porque implica que 
esta institución se coloca, na 
práctica, por riba da legalidade. 

O nível de competéncia do gale
ga na comunidade universitária 
é ben significativo. Un 90,1% do 
alunado o entende, tanto talado 
como escrito, no caso do perso
nal de servizos a porcentaxe é 
do 75,5% e dun 72% entre os 
docentes. "O qué falta éi que se 
promova através do seu uso", di 
a deputada nacionalista. • 

Os cartas da língua, para garantir a maioria do PP 
A nota de prensa remitida aos meios polos empresários 
da CEG anunciando a sua retirada do Pacto do emprego 
está escrita en español. Son, sen embargo, os grandes 
beneficiários do reparto de cartas para a promoción da 
lingua. Tamén o foron na convocatória do pasado 
ex~rcício. Os cartas da lingua invístense nun saco sen 
fondo do que apenas se tira rendabilidade social. Se 
todas as partidas destinadas á publicidade de empresas 
privadas.-conceito reiterado nas donazóns da Xunta- se 
materializasen no seu fin, os xornais estarian plagados 
de anúncios en galega. Os resultados non se ven. Os 
dados do informe do Consello da Cultura e do 
infelizmente desaparecido Seminário de Sociolingüística 
da Académia talaban da rémora dos empresários á hora 
de empregar o galego nas suas comunicacións. 

A nada que se mergulle nas cifras sae a flote a política 
lingüística do PP, o valeiro bilingüísmo harmónico 
promovido por Manuel Fraga que ten en Manuel 
Regueiro un cumplido servidor. A Dirección Xeral de 
Política Lingüística atinou á hora de fomentar 
asociacións afins, de facer proselitismo político, de 
pular pelas entidades que menos problemas lle deron 
á hora de demandar a normalidade para a lingua. Ou 

mesmo reclamar simplesmente o cumprimento da Lei 
de Normalización Lingüística. 

Fóra quedan unha manchea de asociacións que levan 
ben anos pulando pola normalidade do galega en 
todos os ~mbitos. A multitudinária manifestación 
celebrada hai meses en Compostela é o contraponto 
ás partidas orzamentárias da Xunta de Galiza. A Mesa 
pola Normalización Lingüística, protagonista dun sinfín 
de actos e merecedora de lle ser recoñecidos un feixe 
de logros, nunca renunciou a denunciar o ; 
incumprimento da lei de normalización e asi queda el) 
cada convocatória á marxe dos subsf dios da Xunta. A 
DXPL non lle costou facer mesmo un signo de 
prepoténcia ao lle dar 5000 ptas cando un tribunal 
sentenciou a obrigatoriedade de subvencionar á MNL. 

Coa tixola amarrada polo mango, Manuel Fraga 
permítase repartir os cartas públicos ao seu convir, 
apoiando a empresários do Deza ou do Barbanza e 
pechando a bil~a a todas as asociacións de base que 
desenvolven actividades colectivas en bairros, vilas e 
cidades. O Correlingua promovido pola Asociación 
Cultural O Galo que convocou na pasada edición a 

milleiros de rapaces e rapazas queda sen o apoio de 
cartos públicos por non ser "prioritário". 

Prioritário é sen embargo subsidiar a unha televisión 
que non existe ou a unha Fundación criada arredor dun 
hotel. Os seis millóns recibidos por Jaber lbrahim pouco 
antes de ser elexido vocal do PP no Consello Social 
Universitário evidéncia, máis unha vez, a cor partidária 
coa que se reparten os cartas públicos. A pedrea serve 
para deixar contentos á imensa rede caciquil que vai 
desde as numerosas Asociacións de Mulleres Rurais 
até as máis variopintas congregacións que nunca 
moveron un pé para lograr un uso normal da lingua. 

Cando se dá máis de un millón para fomentar un 
boletin dunha asociación descoñecida e se nega un só 
peso para a edición dun xornal como ANT é que se 
teñen ben claras as causas. O PP quere cos cartas da 
Xunta manter a sua estructura e garantir unha nova 
maioria absoluta nas próximas eleccións. E o destino 
de cada peseta ten que ser ben estudado. A harmonía 
está en poñer fóra de xogo aos verdadeiros 
normalizadores. • 

ANOSA TERRA 



Corral salienta na sua ficha politca que é asesor da Confederación de Empresários. A sua muller está emparentada con Cuevas. ANT 

-0- G. LUCA 

Xan Corral Pérez, a proposta 
renovadora prometida por Fra
ga para a alcaldía de Vigo é o 
candidato da Confederación 
de Empresários, da que é ase
sor. Fora advogado do Sindi
cato Vertical, director de Rela
cións Laborais de Citroen-His
pania e conselleiro de Traballo 
con Fernández Albor. Tamén é 
membro activo dos Equipos 
de Nuestra Señora, asociación 
que promove o activismo cató
lico entre matrimónios. Dolo
res Blanco Casas, muller de 
Corral, está emparentada con 
José Maria Cuevas, presi
dente da patronal española. 

Do avultado pasado franquista 
do aspirante do PP á Alcaldia 
de Vigo, destaca o seu paso 
polo sindicato único, como le
trado da organización. Nos de
r rad e iros anos de Franco, 
aposta pola imaxe paternalista 
do vertical na discusión de con
vé'lios colectivos xunto co seu 
nunca desmetido apoio das te
ses dos inmobilistas. 

Defender o franquismo 

Na Caixa Rural de Pontevedra 
aparece claramente no papel 
de comisário político da Ditadu
ra. O sindicato vertical tiña di
reito á representación dentro 
das xuntas rectoras das caixas 
e Xan Corral vetou, durante os 
anos da reforma política, todas 
as candidaturas declaradas ou 
sospeitosamente anti~franquis
tas propostas desde a base 
das asembleas. Dalgunha des
tas xuntanzas saleu corrido o 
advogado do vertical palas vo
ces e insultos da maioria dos 
asembleários, escandalizados 
por veren bloqueadas as suas 
propostas. 

Fraga designa como mellar op
ción do seu partido para Vigo a 
un franquista que defendia na 
segunda metade dos 70 a asis
téncia do Estado e a reclama
ción de cotizacions elevadas ás 
empresas por parte dos traballa
dores nos convénios e agora 
aparece como un liberal afervoa
do que se atribue persoalmente 
o mérito de ter elevado o núme
ro de postas de traballo de Citro
en desde a sua intervención co
mo director de relacións laborais 
e sociais da fábrica de automó
beis. Corral foi ta-

gúns armadores cercaron o ac
ceso a peiraos públicos coa in
dicación de que estaban privati
zados en concesión. 

Pérez descobre demasiado tar
de que o mérito de ter acadado 
para o PP a primeira maioria 
absoluta na alcadia de Vigo 
non vale nada sen os apoios 
dos empresarios que inteveñen 
no Porto. Carmen Bianchi, a 
proposta de Guiña, non canta 
con estes votos de calidade 
dentro do PP local e a sua de-

rrota pevisíbel 
mén concelleiro 
do seu partido en 
Vigo nos anos 
setenta. 

Como presidente 
da Autoridade 
Portuária de Vi
go, consegue di
minuir a activida
de da Sociedade 
de Estiba me
diante a oferta 
de translado de 
postas fixos e a 
desespeciali
zación. A desa
múrtización dos 
servizos públicos 
do porto está no 
centro dos ob-

Na Caixa Rural, 
Corral vetou, 
durante os anos 
da reforma 
política, todas as 
candidatura 
progresistas 
propostas 

seria unha pedra 
nas costas do 
aspirante á presi
déncia da Xunta. 
Polo tanto é Fra
ga quen intervén 
dentro do comité 
eleitoral para fa
cer indiscutíbel o 
nome do presi
dente da Autori
dade Portuária. 
Antes, Guiña 
postúlase a si 
próprio para o 
primeiro pasto da 
lista local do PP 
se cadra para 
preverse dunha 
necesária expe-

desde a base 
das asambleas. 

xectivos de ar-
madores e ex-
portadores e por esta via Xan 
Corral priva a Manuel Pérez 
dos apoios dos mesmos em
presários que hai tres anos o 
levaran á Alcaldia. 

O programa de Corral como 
xestor do porto está anunciado 
polo falanxista António Ramilo, 
que fara alcalde de Vigo e é na 
actualidade presidente da patro
nal galega: abaratar tarifas liqui
dando direitos dos traballado
res. Desque foi nomeado, al-

riéncia no primei
ro nível da repre
sentación públi-

ca, como base para a cobizada 
presidéncia autonómica. Fraga 
derrota a proposta ao tempo 
que desmarca a Dositeo Rodrí
guez, conselleiro da Presidén
cia, para unha alcaldia que de
berá xestionar o Xacobeo e a 
Capitalidade Cultural do 2000. 
Moito máis que unha xubilación, 
no entorno de Guiña, o encargo 
municipal que recebe o conse
lleiro da man de Fraga seria a 
capitalización dun candidato á 
sucedelo na Presidéncia. + 

GAL IZA 
Dositeo, a solución gris 
-O- XOÁN CARLOS ANSIA 

Dositeo Rodríguez foi o terceiro 
en discórdia para encabezar a 
lista do PP á alcaldia de Santia
go de Compostela. A sua insubs
tancial carreira política, a indefini
ción á hora de se adscribir a al
gunhas das famílias populares e 
unha vasalaxe en exclusiva á 
persoa de Fraga, fixeron que a 
balanza se inclinase ao seu favor 
fronte aos demais candidatos. 

Encarna Otero, concelleira do 
BNG, foi a primeira en abrir hosti
lidades, "Dositeo non ten expe
riénci a na admi-

verse. A redución de altos cargos 
e postas de libre designación é xa 
unha quimera. Os nomeados a 
dedo pola Xunta pasan de mil, os 
asesores e persoas de confianza 
chegan a douscentos e nunca 
houbo tantos altos cargos na 
Xunta como nestes momentos. 

Dositeo Rodríguez gostaria poder 
marchar do seu pasto de Conse
lleiro de Presidéncia sen un bo
rrón nesa imaxe de home afábel, 
de talante negociador e sen cair 
en intereses personais. Os feitos 
demostran outra cara. Foi o único 
conselleiro que lle abriu un expe-

diente a unha sin
nistración local e 
desc0ñece as ne
cesidades e pro
blemas de Com
postela". Foi o 
mesmo candidato, 
nomeado de puño 
e letra por Fraga, 
quen sacou a re
loci r o currículo 
para acalar dúbi
das sobre a sua 
capacidade. Re
cordou o seu tra
ballo como xeren
te da universidade 
compostelana, 
baixo os manda
tos de Suárez Nú
ñez e Pajares, co
ordenación de 
programas eleito
rais do PP, a pre
sidéncia de Tur

dicalista. O caso 
de Mª Miramontes 
é un exemplo de 
conduta prepoten
te, represora e in
tolerante. Dositeo 
ordenou abrirlle 
expediente á sindi
calista da CIG por 
denunciar o siste
ma de avaliación 
do rendemento 
dos funcionários e 
por citar con nome 
e apelidos vários 
casos de nepotis
mo nun comunica
do de prensa. Du
rante o seu man
dato nunca respei
tou os resultados 

Dositeo Rodríguez: foi o único con-
selleiro que lle abriu expediente a das eleicións sin-
un representante sindical. dicais na adminis-

galicia e os nove últimos anos co
mo máximo responsábel da Con
selleria de Presidéncia. Para re
matar afirmando "ademais son 
funcionário de carreira en vários 
carpos". 

Os traballadores da Universio
dade ainda lembran o paso de 
Dositeo Rodríguez como un au
téntico desastre, "cando mar
chou fixemos unha festa e tar
damos vários anos en amañar 
todo o que deixou enredado". 

Pero é na Xunta de Galiza onde a 
pegada de Dositeo vai tardar 
máis en borrarse. A sua xestión 
está chea de medidas estrela con 
moita repercusión nos meios de 
comunicación pero pouca efectivi
dade real. A modernización da 
Administración foi unha coladeira 
para meter pola porta de atrás a 
centos de asisténcias técnicas e 
empresas privadas en funcións 
próprias de empregados públicos 
e que afinal resultaron de moi ele
vado custe, pouca profisionalida
de e ao servício do clientelismo e 
favores políticos. O plano de infor
matización global, no que se le
van investidos 500 millóns de pe
setas foi un fracaso o mesmo dia 
da sua inauguración. Daquela Do
siteo Rodríguez recibiu, ante os 
meios de comunicación, un bron
cazo do Presidente ao non poder
lle subministrar uns dados que 
pedia para comprobar de primeira 
man a efectividade do sistema de 
ordenadores. Desde o ano 1992 
está pendente a entrada en vigor 
das escalas de persoal de infor
mática que normalizarian a situa
ción dos pastos específicos des
tas categorias. Da axilidade e ra
pidez administrativa poden falar 
os miles de opositores que ven 
como unha oferta de emprego da 
Xunta tarda dous anos en resol-

tración autonómi
ca que lle deron a maioria ao sin
dicato nacionalista, os organis
mos de negociación tardaron tres 
anos en constituirse e as únicas 
veces que quixo saber algo dos 
dirixentes da CIG foi para intentar 
evitar a publicación do Boletín, vo
ceiro da sección sindical de San 
Gaetano. 

Un dos momentos nos que Dosi
teo perdeu os papeis foi ante a 
denúncia, efectuada no Parla
mento, de ter creado a Escala 
Superior de Finanzas co fin de 
adquirir el mesmo a condición 
de funcionário da Xunta co máxi
mo nfvel e ter un pasto reser"!'.i
do para cando remate a exce
déncia por ocupar postas políti
cos e teña que incorporarse ao 
seu traballo como funcionário. 
Os argumentos que manexou na 
sua defensa, mesmo chegou a 
enviar unha carta ao director a 
un meio de comunicación, non 
convenceron a quen o acusaban 
de ser xuiz e parte no conflito. 

O famoso plano de comarcaliza
ción, o control das Fundacións e 
a unificación de critérios en ma
téria de Función Pública entre 
as consellerias foron várias das 
medidas que decairon por falta 
de peso político para se impor 
ao resto de compañeiros de ga
binete. Tamén polo espírito pou
co dado á confrontación que lle 
poida supor desgaste político. 

Todo isto e tamén a pouca capa
cidad e oratória do designado, a 
falta de liderazgo persoal, o de
samparo dentro do partido en 
auséncia do patrón e a sua trivial 
imaxe, converten o merlo branca 
nun miñaxoia, que vai bailar sen 
replicar ao son que lle marquen 
e sen chegar a se converter en 
referente de primeira liña.+ 
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1 DE OUTUBRO DE 1998 

Dará a coñecer tamén os pontos do programa eleitoral 
que leva en comun con CiU e PNV 

O BNG nomeará en Novembro 
o cabeza das europeas e das cidades 
*A. EIRÉ 

A comezos de Novembro o 
BNG fará público os candida
tos a alcaldes nas sete gran
des cidades. Antes de rematar 
Outubro, as distintas asem
bleas locais, segundo unha 
circular remitida pota comi
sión permanente da organiza
ción, deberán comunicarlle ao 
Consello Nacional o nome da 
persoa elexida para cada cida
de. Será este organismo quen 
teña a última palabra. 

Diversas fontes do BNG consul
tadas por esta redacción consi
deran que, ainda que non hai 
nada decidido, semella lóxico 
que repitan os mesmos candida
tos que hai catre anos, agás en 
Lugo , polo dimisión de Xoan 
Carlos Carreira como voceiro 
nacionalista no concello. De dar
se esta circunstáncia. Henrique 
Tello e Rodríguez Peña, candi
datos presumíbeis na Coruña e 
Ourense, deberian de deixar o 
seu pasto, seguindo as liñas 
marcadas na VI 1 Asamblea do 
BNG sobre incompatibilidades. 
Os sustitutos serian Domingo 
Merino e Concha Alvarez. 

O Consello Nacional do BNG, 
despois de que se contitua o no
vo o 1 O de Outubro, presumibel
mente abordará conxuntamente 
a discusión e eleición dos distin
tos candidatos muncicipais, asi 
como do número un da sua can
didatura ao Parlamento Euro
peu , para non ter que andar 
continuamente con axustes, ao 
considerar que as distintas can
didaturas están relacionadas. 

Cando se dea a coñecer o nome 
dos candidatos o BNG tamén fa
rá público os pontos comuns 

Domingos Merino poderia sustituir a vacante de Henrique Tello no Parlamento galego 
se este é o candidato á akaldia da Coruña. 

que acordaron incluir nas con
versas con CiU e PNV e que se
rán obxecto de concreción na 
reunión que a fin de mes van ter 
as tres organizacións en Com
postela. Quer dicer logo que, 
ainda que non esteña anunciado 
explícitamente, o BNG xa tomou 
a decisión de concorrer en soli
tário aos comícios europeus. No 
mes de Novembro tamén dará a 
coñecer o BNG os candidatos a 
alcaldes nas principais cabecei
ras de comarca. 

Agarda ser chamado 
á Moncloa 

O BNG agarda que Aznar os 
chame á Moncloa na rolda de 
conversas que está a manter cos 
diferentes partidos. Por médio do 
seu voceiro no Congreso, os na
cionalistas galegas reclamaron 
do Governo central saber os cri
térios que segue Aznar nas suas 
chamadas a consulta cos dife
rentes líderes políticos, "pois nen 

son as forzas bascas, nen as 
que teñen preséncia no Congre
so, nen, tan sequer, as que for
man o Pacto de Madrid ao que 
nos chaman á presa porque lles 
interesa", afirma o responsábel 
de organización do BNG, Fran
cisco García. O BNG pensa que 
debe participar nestas conversas 
por ser a segunda forza de Gali
za e ter unha preséncia relevante 
en Madrid e, tamén, en palabras 
de Francisco García, "por ter un 
modelo de Estado próprio, e ain
da que a paz é unha cuestión es
pecífica basca, nós tamén elabo
ramos unha opinión ao respeito". 
Para Francisco García a nego
ciación de "Euskadi está noutro 
plano que a reformulación do Es
tado, pero teñen unha evidente 
relación". Ainda que os naciona
listas non se negan a afirmalo 
publicamente, semella que existe 
unha oposición de Fraga a que 
Aznar se entreviste con Beiras, 
para que non apareza como o re
presentante de Galiza. • 

Contradi os anúncios realizados pola Xunta 

O PP bloquea a planta de gas do Ferrol 
O PP está a bloquear a apertura 
da planta regasificadora do Fe
rro!, negándose a que o Gover
no central lle dea o seu apoio 
"administrativo e económico ao 
proxecto". Ao día seguinte de 
anunciar a Xunta que a planta 
regasificadora podia instalarse 
en Mugardos, votaba no Con
greso contra unha proposición 
non de lei do BNG que o instaba 
a apoiar a sua construción. 

Na sua intervención na Comi
sión de lndústria, o deputado 
propoñente, Francisco Rodrí
guez, advertiu que a viabilidade 
das centrais térmicas situadas 
na Galiza e boa parte do desen
volvi mento industrial do naso 
país "pasan porque este pro
xecto saia adiante e porque se
xamos capaces de ter unha ver
dadeira autonomía enerxética". 

O deputado nacionalista afir
mou tamén que Galiza pode pa
sar de ser excedentária en 
enerxia eléctrica a ser deficitá
ria, cando se acaben as reser
vas de lignitos, e para impedir 
esta situación "non hai outra al
ternativa que o gas natural". 

Esta negativa do PP a apoiar as 
demandas de sectores empresa
riais galegas, como o grupo To
xeiro ou Caixa Galicia, co apoio 
de Fenosa (empresas que están 
a promover a regasificadora), 
desautoriza tamén na práctica o 
convénio firmado en 1990 entre 
o Governo central e Fraga. 

A Lei de Hidrocarburos, recente
mente aprobada, pode ser un 
atranco, na práctica, para que se 
construia a regasificadora gale
ga. A disposición transitória n~-

mero 15 outórgalle unha caste 
de monopólio a Gas Natural du
rante 15 anos sobre a totalidade 
do território galega. Un novo 
operador que queira instalarse 
na Galiza ten que ter, ademais, 
unha autorización administrativa. 

Desta plante regasificadora non 
só dependen o complexo quími
co que pretenden instalar nas 
Pontes, senón o futuro da maio
ri a da nosa indústria que, de 
non construirse a regasificadora, 
non vai poder competir en igual
d ade de condicións ( enerxia 
máis cara agora que se liberali
za) con outras partes do Estado. 
As viaxes de Fraga a Líbia e 
Oriente Médio para conseguir 
gas natural para esta planta se
mellan que chocan fontalmente 
cos intereses alleos a Galiza 
que defende o PP en Madrid.• 
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ANOSATERRA 

O Governo recoñece que en Decembro 
non estarán rematados 
os treitos das autovias previstos 
Os treitos de Vilavella-Requeixo, da autovía das Rías Baixas, 
e Vilafranca-San Bembibre e San Román Bembibre-Manza
nal del Puerto, da autovía do Noroeste, non estarán remata
dos integramente na data prevista, que era Decembro deste 
ano 1998, como recoñeceu o Ministério de Fomento no 
Congreso ante unha pergunta formulada polo BNG. O Exe
cutivo asegura que estes treitos estarán rematados parcial
mente, pero que un túnel da Canda e dous viadutos non 
estarán rematados a tempo. Igualmente, o Governo central 
segue mantendo que a data de conclusión das obras nos 
tramos de Pedrafita será o cuarto trimestre do ano 2000. • 

'Impartir clase en dous centros 
non é calidade de ensino', din na CIG 

5 

A CIG denunciou na Consellaria de Educación a situación 
dos profesores que desde o início do curso teñen que im
partir matérias para as que non teñen titulación e mesmo 
que teñen que impartir clase en centros distintos separa
dos uns dos outros. Sinalan que 27 profesores están im
partindo unha asignatura para a que non teñen cualifica
ción, 11 que imparten duas e un profesor que imparte tres 
para as que non ten preparación. Danse casos de 
especialistas en francés que teñen que dar música e 
especialistas en música que deben impartir língua galega 
e história. Ademais, os sindicalistas denúncian que este 
curso hai 26 profesores compartindo dous centros, oito 
que traballan en tres centros e tres que se dividen entre 
catro centros. A central nacionalista lembra que a lei non 
permite que nengun profesor dea máis de unha matéria 
afin e,perguntase "como se pode oferecer un ensino de 
calidade viaxando 120 quilómetros diários e, nalguns ca
sos, viaxando e ademais dando asignaturas para as que o 
profesor non está especializado".• 

Entrevístanse con Garzón polos 
desaparecidos galegos na Arxen6na 
Gustavo García, avogado da CIG, mantivo unha xuntan
za co xuíz Baltasar Garzón o pasado Martes 29 de Se
tembro, onde lle apresentou o traballo de investigación 
sobre o campo de concentración da Cacha, realizado pa
la Asociación de Ex Detidos e Desaparecidos co aseso
ramento da central nacionalista. Neste informe hai teste
muñas que implican a militares, entre os que se atopa 
Osvaldo Echecolatz, responsábel da desaparición da galega 
Maria Seoane. Gustavo Garcia pediulle ao xuíz da Audién
cia Nacional a busca e captura dos implicados e rematou a 
visita entrevistándose co deputado do BNG Guillerme Váz
quez xunto ao avogado arxentino Carlos Slepoy Prada. • 

Apenura oficial do curso universitário cos 
baixos orzamentos de fundo 
Manuel Fraga inaugurou o curso universitário xunto aos 
tres reitores, recollendo a sua queixa de obter maior 
orzamento e transladándolla ao Governo central e impli
cando ao mundo empresarial. Primeiro, abrira o acto Da
rio Villanueva, reitor compostelán, centrándose 
praticamente na necesidade que ten a universidade de 
ser autonoma nas suas finanzas. Mentres, o conselleiro 
de Educación Celso Currás desbotou a posibilidade dun 
plano de financiamento plurianual, convencido de que o 
finanzamento ano por ano "chega dabondo". • 

Cacharro Pardo expulsa 
ao portavoz do BNG 
na Deputación de Lugo 
A sesión do Luns 28 de Setembro na Deputación de Lugo 
estivo marcada pola expulsión do portavoz do BNG Fer
nando Blanco, que marchou da sala cos outros dous re-

presentantes nacionalistas. Cando 
se estaba debatindo un ponto relati
vo aos investimentos en Obras Hi
dráulicas, o presidente do organis
mo provincial, Francisco Cacharro 
Prado, cortoulle o micro ao portavoz 
nacionalista ainda que este seguiu 
talando. O presidente chamouno im
pertinente e expulsouno da sala. A 
sesión estivo marcada pola entrevis
ta que o dia anterior publicaran vá-

Francisco cacharro. rios meios de comunicación na que 
Cacharro Pardo comparaba a situa

ción dos alcaldes populares galegas investigados pola 
Xustiza cos asasinados en Euskadi pola ETA. Tanto PSOE 
como BNG criticaron as declaracións do presidente.• 
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OPfNIÓN 

A ARGUMENTACIÓN DA XUNTA DE QUE A GOVERNO DE CASTELA E LEÓN NON 
TEN COMPETÉNCIAS EN LÍNGUA SERVÍULLE PARA NEGAR UN CONVÉNIO DE 
COLABORACIÓN PARA O ENSINO 00 GALEGO NO BIERZO. O AUTOR DO ARTI-

GO, MEMBRO 00 COLECTIVO FALA CEIBE DO BIERZO, REXEITA A XUSTIFICACIÓN 
E SINALA AS CONSECUÉNCIAS ENTRE O ALUNADO DA ZONA, QUE NON PO
DERÁ ESTUDAR O GALEGO SE NON HAI UNHA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA. 

OS DIREITOS LINGÜÍSTICOS DOS BERCIANOS, 
POR RIBA DOS INTERESES DO PP 

Hai meses o BNG apresentou no Parla
mento galego unha proposición non de lei 
que instaba á Xunta a estabelecer coa súa 
homónima de Castela e León un convenio 
para o ensino da lingua galega no Bierzo. 
Recentemente votouse esa resolución par
lamentaria, que foi rexeitada coa oposición 
da dereita. O voceiro popu"lar na comisión 
alegou que convén agardar a asunción da 
competencia en materia educativa por par
te da comunidade autónoma de Castela e 
León. Engadíu que xa é abando cos conve
nios asinados con certas institucións para a 
promoción do galega na comarca. Sen em
bargo, os bercianos galego-falantes, princi
pais afectados por esta polémica política, 
coido que ternos tamén algo que dicir. 

Aturamos agora coa negativa do PP galega 
a que a Xunta se comprometa coa reivindi
cación lingüística do Bierzo. Agardar ainda 
máis, ata a asunción da competencia edu
cativa por parte desea comunidade autóno
ma, significaría un novo adiamento na exe
cución do ensino da lingua galega. E- isto 
traerá sufrir as graves consecuencias pola 
pe~da do alumnado rural, maioritario na zo
na galego-falante, a saída progresiva do ni
vel secundario dos estudiantes que recla
man a materia optativa do galega, ademáis 
da desmotivación e a desmobilización pala 
escasez dos resultados tanxíbeis. 

É dicir, moitos estudantes están condeados a 
rematar o seu ensino sen poder elixir a mate
ria optativa de lingua galega. As súas mobili
zacións coa recollida de sinacuras, con pinta
das nos institutos e nas rúas, etc, non ceñen 
resposta axeitada por parte dos políticos nen 
das autoridades educativas. A actitude toma
da con eses estudantes é un exemplo do res
pecto que amasan os defensores do unifor
mismo castelán polo bilingüismo comarcal. 
T rátase no fondo de agachar o noso pasado 

XABIER LAGO MESTRE 

galego, de rexeitar o recoñecemento dos no
sos dereitos culturais históricos, de mantecse 
xordos coas demandas do movemento g3le
guista para debilitalo por ineficaz. 

Todo isto é froito da necesidade dalgúns por 
superpoñer o interese 

clusión no currículo escolar de contidos ou 
orientacións pedagóxicas re"lacianadas coas pe
culiaridades históricas, culturais, sociais . .. 
propias da Comunidad.e. Sen embargo, ata o 
dia de hoxe, no seo da Comisión non foron 
tomados acordos relativos á especificidade 

do ensino da lingua 
galega do Bierzo. partidista sobre os derei

tos lingüísticos dos ber
cianos. Porque doutra 
forma non se explica o 
feble cumprimento pola 
Xunta do mandato par
lamentario, manifestado 
no artigo 21.2 da Lei ga
lega de normalización 
lingüística, que se refire 
á protección do galego 
exterior. A agónica si
tuación da lingua galega 
do Bierzo esixe unha in
tervención administra-

'O . s bercianos, a pesar A Xunta de Galicia 
deberla recuperar a ini
ciativa lingüística ante 
o Ministerio de Educa
ción e a Junta castelá 
leonesa, aproveitando 
a sua coincidencia de 
cor política cos mem
bros desa Comisión de 
dirección. Esta sería o 
órgano axeitado para 
debater e asinar o con-

dos vincallos coa Galicia, 
somos tratados coma 

calquera outro cidadán 
do Estado interesado por 
estudiar a lingua galega, 

sen nengún dereito" 

tiva xa. No tema do en-
. sino do galego hai ins

trumentos xurídicos pa-
ra comezar a traballar, anque sexan insufi
cientes, só cómpre a vontade política para 
dar as ardes ás administracións axeitadas. 
Os bercianos non entendemos por que de
bemos agardar a que a Junta rexional teña a 
competencia educativa para poder estudiar 
galega no ensino regrado, cando no conce
llo da Ponte de Domingo Flórez xa cantan 
con esa materia desde anos atrás. ¿Acaso a 
conciencia lingüística da Junta de Castela e 
León é diferente da que amasa o Ministerio 
de Educación? 

Podemos colixir a resposta a través do con
venio que asinaron ambas as dúas adminis
tracións en 1994 para a planificación edu
cativa. Creouse para tal obxectivo unha 
comisión de dirección paritaria encargada 
por exemplo de propoñer ao ministerio a in, 

venio de colaboración 
entre as tres institu
cións que executase o 
ensino da lingua galega 

comarcal. Nesta dinámica consensuada non 
estaría de máis contar cos exemplos de con
venios semellantes, caso dos referidos á lin
gua catalá da franxa aragonesa e máis o ba
ble de Asturies de 1986. E de paso aprovei
tar a actual negociación bilateral polo tras
paso da competencia educativa para valo
rizar economicamente a implantación fu
tura da materia da lingua galega no ensino 
berciano. 

O segundo bloque da argumentación do vo
ceiro do PP na comisión parlamentaria 
baseouse na suficiencia desenvolvida polos 
convenios asinados con certa institucións. 
Entre esas actividades acopamos a colabora
ción co Instituto de Estudios bercianos, 
ademáis das remesas de libros galegas ou as 
subvencións ás asociacións culcurais comar-

cais. Salientamos o convenio para a elabo
ración do Atlas lingüístico do Bierzo que 
supón a meirande parte do custo económi
co. E por iso ben podemos obxectar que ese 
tipo de investigacións, anque de interese, 
non participan dun xeito directo no fomen
to da lingua galega. Esa preocupación inves
tigadora polas pescudas filolóxicas ou histó
ricas crea escasa conciencia e non determi
na que medre o número de falantes. 

Pero o certo é que neste eido educativo as 
administracións escatiman o diñeiros pú
blicos. A í, e te verán o pre idente do Cen
tro Galicia de Ponferrada declaraba que es
ta comarca amosa a maior d manda dos 
cursos de galega de Castela e León, e enga
dfa que non oferta máis porque non nos de, 
ron máis ( ... ) , porque non hai presuposto 
(Bierzo 7, 23.07.98). Todos sabemos ben 
que é a Xunta quen financia eses cursos de 
galego. Sen embargo, os bercianos, a pesar 
dos vincallos históricos e culcurais coa Ga
licia, somos tratados na nosa cerra coma 
calquera outro cidadán do Estado interesa
do por estudiar a lingua galega. Sen privile
xio nengún, nin dereitos peculiares. 

En fin, de novo os bercianos galego-falantes 
sufrimos as consecuencias por vivir fóra da 
Galicia aqmwstrativa. A maioría dos políti
cos xúlgannos negativamente, desde o oeste 
¡x:>r non ser galegas de dereito, e do leste por 
non arrenegar definitivamente da nasa condi
ción histórica de galegos. Estamos condena
dos a ser unha minoría cultural asoballada no 
seo da Comunidade autónoma de Castela e 
León. Ben aseguramos que, anque perdamos 
moitas refregas coma a comentada, inda dare
mos moita loica ¡x:>r manter ergueita a bandei
ra galeguista neste recuncho insubmiso. • 

XABIER LAGO MESTRE é m mbro do Colectivo 
"F la Ccibe do Bierzo" 

"SOMOS IGREXA, HO, SOMOS IGREXA" 
NOVA EDICIÓN DA ROMAXE DE CRENTES GALEGOS 

Galeguiños irimegos 
A fe seica nos esixe 
a ver se vos decatades, 
a revolución interna: 
de que lgrexa somos todos 
constTuínnos unha Igrexa 
no só papa, bispos e frades. 
que resulte máis fraterna. 

Estas verbas, tarareadas con música popular 
a carón do santuário de Cadeiras, preto de 
Saber, marcaban o ton dunha nova Romaxe 
de Crentes Galegas, que xa pasou o ecuador 
dos vinte anos e vinte edicións consecuti
vas, superando os problemas e censuras de 
que foi obxecto desde o comezo. O lema 
deste ano: "Somos lgrexa", quería manifes
tar que os cristiáns galeguistas que a veñen 
celebrando desde o comezo non se senten 
"igrexa contTa a Igrexa", senón simplemente 
Igrexa; é dicir, comunidade de homes· e mu
lleres seguidores de Xesus Cristo que perten
ce á Igrexa Católica, aínda que cun sentido 
renovador, aberto, amplo e ecuménico, e, ao 
mesmo tempo, comprometida coa realidei.de 
concreta de Galiza. "Somos Igrexa, pero 
ademais somos galegos", berrou ali o povo. 

't.. •!'~ l.~ ')r') 

VICTORINO PÉREZ PRI~TO 

Este colectivo non pretende ser un grupo 
de "perfectos" na Igrexa e na sociedade, pe
ro reivindica a autenticidade da sua aposta 
e a chamada a interpelar con voz libre e ba
ril ("profética", na linguaxe cristiá) á lgre
xa de Galiza para que sexa máis fiel e me
llor servidora da sua terra. 

Ao pé do santuário de Cadeiras un numero
so grupo de mulleres, homes, vellas e ve
llos, adultos de mediana idade, mozas, mo
zos e nenes, representaba unha imaxe ben 
viva e ben auténtica da Igrexa galega. O be-

rro "Somos Igrexa" soaba baril e verdadeiro, 
máis amplo que a imaxe reducionista que 
oferecen moitas veces as parróquias. Aquela 
non semellaba ser unha Igrexa decrépita e 
decadente, da que foxe a mocidade, senón 
unha lgrexa ben chea de vida, con presente 
e futuro no médio dun mundo secular no 
que esta vai perdendo adeptos; unha Igrexa 
comprometida coa sensibilidade, os proble
mas e as arelas da sua sociedade. A palabra, 
a música e o baile xunguíronse co rito da 
eucaristía nun encentro de discutíbel elabo
ración e seguramente imperfecta realiza-

'O colectivo 
non pretende ser un 
grupo de "perfectos" 

na lgrexa e 
na sociedade, 

pero reivindica 
a autenticidade · 
d " a sua aposta 

ción, pero que rebordaba espontaneidade e 
desexo de autenticidade na celebración da 
fe. Logo, a comida compartida no campo e 
a festa da tarde facian medrar o encontro e 
a amizade dos milleiros de persoas que vi
ñan dos máis dispares recunchos de Galiza. 

O lema desee ano sintonizaba co movimen
to do mesmo nome que recorre o mundo 
nos últimos anos xuntando numerosos cris
tiáns das vellas igrexas de Europa, cos máis 
novas das igrexas de América e Asia, e do 
que xa se ten falado nas páxinas de A Nosa 
Terra. Na celebración escoitábanse os pon
tos da Declaración "Somos Igrexa": Igual 
dignidade de todas as persoas crentes, supe
ración do abismo entre cregos e leigos, par
ticipación nas decisións da Igrexa. Plena 
igualdade de direitos da muller na lgrexa, 
incluido o do acceso ao sacerdócio ministe
rial. Libre eleición no sacerdócio entre a vi
da celibatária ou n:on celibatária. Valora
ción positiva e tolerante da sexualidade. 
Máis toleráncia e comprensión coas persoas 
en situacións difíceis. E que a experiéncia 
cristiá de todos os povos saiba expresarse 
cos elementos próprios de cada cultura. • 
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PARLAMENTO 

Espera que Gali'za siga como rexión Obxectivo 1 cando se poña en marcha a Axenda 2000 

Orza confia en desenvolver o plano de emprego 
. sen destinar fundos pclra a sUa posta en marcha 

-0- PAULA CASTRO 

Coa negociación da Axenda 
2000, os países da UE están a 
definir o novo marco no que 
se desenvolverán as relacións 
económicas comunitárias. Un
ha série de medidas das que 
desde distintos ámbitos ven 
advertí ndose que terán impor
tantes repercusións para a 
economía galega. Para coñe
cer os obxectivos do Executi
v o neste proceso de nego
ciación, o BNG solicitou a 
comparecéncia do conselleiro 
de Economía e Facenda. Mália 
adiantar que a Xunta ten "un
ha estratéxia", Xosé Antón Or
za, non dixo en que. consistía, 
só que será apresentada con
tra o ano 2000 perante o Parla
mento e os "axentes sociais" 
para o seu debate. Para cando 
se apresente ese plano, esta
rán pechadas as negociacións 
e xa non haberá posibilidade 
de reorientar as políticas 
económicas para minimizar 
o seu impacto sobre Galiza. 

Orza tiña que explicar a posición 
do Governo galego ante a Axen
da 2000. Os nacionalistas que
rían que o Executivo dese a co
ñecer as liñas do programa de 
política económica a defender 
diante das institucións europeas. 
Na sua vez, no pleno do Parla
mento choveron cifras, porcenta
xes e datas extraidas de docu
mentos comunitários que son 
públicos desde hai meses. 

A única novidade que aportou o 
títular de Economía foi o da 
existéncia dun plano estratéxico 
de actuación que se centra en 
dous aspectos: que Galiza siga 
sendo considerada rexión Ob
xectivo 1 e a posta en marcha do 
plano de emprego que xa foi 
asinado polo Governo galego, a 
patronal e os sindicatos CCOO 
e UGT. Este plano seria, segun
do Orza, a "primeira entrega" 
dese programa. 

Frente ás positivas expectativas 
ás que se referiu Orza, segundo 
as que a posición de Galiza teria 
mellorado substancialmente, o 
deputado do BNG, Camilo No
gueira,/ttebuxaba un preocupante 
horizonte para a economia gale
ga. Os máis de 600.000 millóns 
de pesetas procedentes dos fun
dos estruturais que se veñen su
mando aos orzamentos desde hai 
12 anos non serviron para que os 
sucesivos governos artellasen po
líticas dirixidas ;:i propiciar o me
dre da economia do país. 

Condenados ao subsidio 

Das 203 rexións nas que se divi
de a U E mantémonos no post o 
186; o emprego no sector indus
trial, que se atopaba no ano 
1990 no 15% segue nesa cifra; 
non melloraron as vías de comu
nicación co exterior; carécese 
dun plano agrário; os índices de 
desemprego seguen medrando e 

se atopa na actualidade. 

Alén diso, o parlamentário na
cionalista denunciou a renúncia 
do Governo galego a adminis
trar o groso dos fundos estrutu
rais, dos que só xestiona un· 
40% mentres que o Estado en
carrégase do 60% restante. Uns 
cartas que deberían ser investi
dos na Galiza e que, pola con
tra, sérvenlle ao Governo cen
tral "para facer investimentos 
que non benefician en nada ao 
país, como o AVE". 

O outro dos aspectos nos que 
se fundamenta o plano estratéxi
co de actuación adiantado por 
Orza tampouco se atopa en me
llor situación. O plano de empre
go, que foi calificado por Noguei
ra de ''fraudulento", non contará 
con orzamentos específicos se
gundo se albisca nos presupos

no ano 199 mantéñense inmó-

g tos para o ~no 1999. ós 7 .000 
~ millóns quele destinaron para 
1f. políticas de riación de emprego 

o Conselleiro x.A. Orza non explicou cal é a estratéxia da Xunta ante a Axenda 2000. beis sen qu mellorara a Situa
ción. Orza, n~n intento de xustifi
car esta caréncia de orzamen
tos, recurriu a aquilo de que "se 
trata de reconducir os recursos 
cara unha nova estratéxia". 

os sectores produtivos en xeral, 
están canse ou esmorecen. Men
tres, o Governo centra as suas 
actuacións nas institucións euro
peas en reiterar a importáncia de 
seguir recebendo recursos pro
cedentes dos fundos estruturais. 
Unha reivindicación que segundo 
Nogueira abócanos a ser unha 
nación permanentemente subsi
diada que só poderá sair desa si
tuación de compás de espera 
"cun proxecto de país". 

Ademais, pésie Fraga ter conse
guido manter a Galiza como Ob
xectivo 1 tras da apresentación 
do seu informe no Comité das 
Rexións , só se asegura esta 
consideración por un periodo li
mitado de tempo. Segundo No-

O do móbil a todas 
horas, as entradas 
pola cara para o 
Juan Pardo, o 

convite de tres dias e 
duas noites no Gran Ho, 
tel baixo o lema: Evoca, 
cións do esquerdismo na 
clase obreira, a credencial 
para a primeira fila na vi, 
sita Real e os pases para 
ver en directo o Luar son 
xa signos de nível social 
pasados de moda, de hor, 
teras e en mans d.aqueles 
que suspiran por perten, 
cer ás elites dirixentes. 

gueira, a ampliación da UE coa 
incorporación dos papises do 
Leste provocará o translado do 
centro de gravidade comunitário. 

Polo de agora aceclen de forma 
prioritária aos fundos de coesión 
os países e rexións que non che
guen a un tope por debaixo da 
porcentaxe de Produto Interior 
Bruto (PIB) fixado polas institu
cións comunitárias. Galiza acede 
a eses fundos porque só acada o 
60% da média de PIB europeu. 
Ao entrar nos baremos tamén os 
países do Leste, con tan só o 
40% de PIB, producirase un 
cámbio aparente na situación 
económica galega que semellará 
ter medrado, cando a realidade é 
que seguirá na situaCión na que 

Ser alguén . 

En todo caso, para obter recur
sos de cara a superar os probler 
mas económicos .que traerá 
consigo a posta en marcha da 
Axenda 2000, o conselleiro ain
da aporta duas medidas posí
beis, ou "é o Governo central o 
que incrementa a solidariedade 
ou incrementamos a presión fis
cal". Unha forma de admitir que 
nen recebendo cartos dos fun
dos estruturais conseguirá Gali
za superar a sua dependéncia 
económica do exterior, atenden
do ao modelo de política econó:: 
mica que defende o PP.• 

Don Manuel pesca troitas 
no Furelos, Pétez Varela 
organiza viños españois 
para intelectuais e mestres 
en comisión de servícios, 
Guedes desee o Riadigos 
en pirágua, Pepe Cuiña 
vai ao futbol os Domingos 
e á volta vai pararido on
de pode, Baltar toca o 
bombo nunha charanga 
de mozos e vellos, Cacha, 
rro patronea unha chala, 
na en augas do encoro de 
Belesar, Rajoy fuma Cohi, 
has e observa todo o que 
se mova pola praia de Sil, 

Ou o que é peor son símbolos externos utilizados 
polos que ainda formando parte do grupo de ele, 
xidos para a aha política deben mostrar publica, 
mente as obri'gds inerentes ao seu status. Non pa, 
san de ser simples Sarxentos que ensinan os ga, 
lóns para qu~ a tropa non se confunda. 

gar, Romay acude ás festas gastronómicas da sua 
província natural e· peteira o que lle poñan por, 
<liante e Xosé M. Beiras acelera máis de cento vin, 
te en.canto divisa a primeira recta. 

É de esperar que co tempo, os advenedizos adqui, 
ran gastos máis refinados e os líderes veterapos lles 
cedan algo de sentido comun. Para que algun dia 
poidan exercer o poder humildemente, sen com
plexos e con menos parafemália da que lle rodea 
na etapa de facer méritos .. t 

i 
En realidade 'os que manexan os fios, aqueles que a 
ortodóxia mentaba como poderes fácticos teñen 
usos e costurhes máis sinxelos e populares. Fraricis, 
co Vázquez colecciona comics do Capitán América, 
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Marcando voto 
Para os deputados do PP 
non cometer erros á hora de 

· votar, Xan Casares' indíca
lles coa man se deben pre
mer o botón do "Si", ·ou o do 
"Non". Dous dedos levanta
dos é un non, un dedo é un 
:si. Claro que como se votá 
de forma sistemática en 
contra das mocións ou pro
posicións que apresentan os 
grupos 'da oposición, sem
pre se ve a man de Casares 
marcando cos dous dedos. 

Do grupo parlamentário po
pular xustifican esta reitera
da posición dicindo que xa 
están traballando arreo no 

. tema que sexa e por iso non 
hai necesidade de que se 
apoie nengunha das propos
tas. Tan arreo traballan e 
tan atentos están ao que se 
tala que cando no pasado 
pleno se apresentou unha 
proposición non de lei do 
próprio PP, Casares, para 
que non se equivocaran, tí
volles que indicar que vota
ran a favor. Foi unha desas 
escasísimas ocasións nas 
que só ergueu un dedo.• 

Seguridade ·vial 
A proposición non de lei que 
apresentaba o PP, e que foi 
loxicamente aprobada, refe
ríase á seguridade vial. Se
gundo o deputado popular 
Roberto Castro, os índices 
de sinistralidade na Galiza 
sori superiores aos do resto 
do Estado e m~smo de Eu
ropa. 

As causas parece ser que 
están na irrésponsabilidade 
dos condutor·~s galegas , 
que ao parecer son moito 
máis perigosos, beben máis 
e se drogan máis. Tamén 
afecta, en certa medida o 
clima e a orografia. Por su
posto, para nada se referiu 

'ao estado no que se atopan 
a maior parte das estradas. 
lso non. A medida que se 
propón para solventar o pro
blema é declarar o ano 1999 
Ano Europeu da Educación 
Vial.• 

Caurel, a festa 
dos sentidos 
Ao remate da sesión plená
ria, o conselleiro de Política 
Territorial, Xosé Guiña, 
achegabase aos deputados 
do BNG cun agasallo. Era 
un CD Rom para promocio
nar o "Caurel, la fiesta de 
los sentidos", cunha foto a 
cor na que se ve un val ver
de e cun pequeno texto na 
c~ntra cheo de poesia. 

1 

Os deputados que recebian 
o agasallo chamáronlle a 
atención sobre a língua. 
Guiña desculpóuse argüin
do que é para distribuir forá 
de Galiza. Esqueceu espe
cificar se os distribuirán en 
galego para os interesados 
do país.• 
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Deu un ultimatum de 48 horas 
para dar entrada ao seu colectivo na dirección da Federación do Mar 

Manuel Camaño poderia marchar da CIG 
e criar un Sindicato ·do Mar 
O sindicalista Manuel Cama
ño poderia abandonar de for
ma iminente a CIG xunto cun 
grupo de afiliados do Morra
zo e constituir un Sindicato 
do Mar desvencellado com
pletamente da central na
cionalista. A orixe do conflito 
partiría do congreso da Fede
ración do Mar de Xuño, en 
cuxo proceso prévio este co
lectivo non participou e polo 
tanto quedou sen representa
ción na dirección da CIG-Mar. 
O pasado Martes 29, Camaño 
deu un ultimatum á Executiva 
Nacional da CIG para abrir a di
rección da Federación do Mar 
ao seu colectivo, ou anunciou 
que abandonaria o sindicato. 

A grupo ao que pertence Ma
nuel Camaño entende que as 
eleicións para designar os órga
nos executivos da CIG-Mar, e 
que se celebraron no pasado 
mes de Xuño, foron irregulares. 
Por esa razón, non participaron 
nos procesos prévios do con
greso e quedaron fara dos órga
nos de representación. Pero a 
Executiva da central non atopou 
nengunha irregularidade. Ante 
esta situación, na Executiva Na
cional da Confederación, cele
brada o pasado Martes 29 de 
Setembro, Camaño puxo encol 
da mesa un ultimatum: ou se 
abria a dirección da CIG-Mar ao 
seu colectivo ou el e os seus 
abandonaban a central e cria
ban un Sindicato do Mar de ca
rácter autónomo. 

O ultimatum, de 48 horas, re
mata o Xoves 1 de Outubro e 
nese momento este colectivo 
poderia anunciar en roda de 
prensa a constitución dunha 
nova organización sindical. De 
todos xeitos, sectores ideoloxi
camente afins a Camaño, que 
milita na Frente Popular Gale
ga, estarían tratando de disua
dir ao sindicalista para que non 
dea ese paso, sobretodo des
pois da representación acada
da polos frentistas nos órganos 

O sindicalista Manuel Caamaño, en primeiro termo megáfono en man. 

Executivos do sindicato, tras o 
último congreso da CIG. 

Por outra banda, hai outro con
fl ito colateral localizado no Mo
rrazo e relativo á dirección co
marcal, na que esta tora Ca
maño e o seu grupo. Este con
flito, chegou, sen éxito, á Comi-

sión de Garantías do sindicato. 

Camaño negouse a facer declara
cións sobre estas cuestións "por 
lealdade co sindicato". O sindica
lista tamén afirmou que "nen ago
ra nen en todo o proceso dixen 
unha palabra e levei todo polos 
cauces internos da central".+ 

A FPG prepara a sua posición sobre a trégua de ETA 

A AMI considera o debate da reforma constitucional 
un truco para evitar a independéncia 
As organizacións independentis
tas galegas Fronte Popular Ga
lega e AMI comezan a definir a 
sua postura sobre a nova situa
ción poi ítica aberta após as De
claracións de Barcelona e Gas
teiz e a trégua de ETA do pasad 
017 de Setembro. 

A FPG está a preparar para os 
próximos dias un comunicado 
que defina a sua posición, por
que segundo o seu portavoz 
Mariano Abalo "o tema é aban
do importante como para despa
chalo nunhas declaracións". 

Pola sua banda Miguel García, 
portavoz nacional da Assam-

blea da Mocidade Independen
tista (AMI), "a noticia da trégua 
de ETA considerámola boa por
que atenua o conflito por unha 
banda e porque abre paso a un
ha solución definitiva. Pero ta
mén entedemos que esa solu
ción pode ser para Euskadi pe
ro non ten porque ser igual para 
Galiza, porque non nos vai vir o 
direito de autodeterminación re
coñecido automaticamente. Ve
laí ternos o exemplo de Irlanda, 
no que ese recoñecemento pa
ra o Ulster non foi correlativo en 
Gales ou Escócia". 

A AMI considera que o dereito 
de autodeterminación é "a capa-

cidade dun povo para elexir so
beranamente o seu futuro e iso 
non o regala o Estado". Sobre o 
debate da reformulación consti
tucional, Miguel garcia decarou 
a ANT que a AM 1 non aceita ese 
debate "porque non deixa de fa
cerse desde dentro para conti
nuar afogándonos. Non se trata 
de construir unha España dife
rente, porque as concesións 
sempre son pensadas como ce
sións que se tan ás colonias. O 
debate estatal lexitima a realida
de española e a nós isa non nos 
vale. Esa construcción de Espa
ña é un aparentar xenerosidade 
para esluir o direito á indepen
déncia e á soberanía nacional".+ 

A festa 
doPDS 
Alessandra Barberis escrebe 
en l L MANIFESTO sobre a 
eleccións alemás:"No corazón 
do Berlín leste, o PDS celebra 
a sua resoante vitória: catro 
mandatos direitos e, sobre to; 
do o 5% de votos que lle per; 
mete fonnar grupo parlamen; 
tar. A festa rachada é nunha 
vella fábrica con grandes mu; 
rais que Lle dan un aire de 
centro social. O home de pu; 
cha que torra carne nunha 
grella parece,tirado dunha fes; 
ta da UNIT A. Dixeran que a 
base do partido era vella, que 
non soubera renovarse, a d ife; 
renza do aparato, pero se ca; 
dra os vellos ficaron hoxe na 
casa, porque a idade meia dos 
asistentes é moi babea. Preva; 
lecen os punk. Na parte orlen; 
tal da cidade, o movimento 
ácrata e os punkies manifestá; 
ronse a comezos de 1989 e fo; 
ron os que cqtalizaron o pro, 
gresismo e o debezo de cámbio 
da mocidade; tarnén hai moita 
mocidade con aspecto máis 
integrado e unha chea de xen; 
te de corenta. Sera verdade 
que os neo,comunistas capita; 
lizan as caréncias materiais e a 
frustración dos habitantes do 
Lestepero aquí todos parecen 
divertirse de verdade. Da con; 
versa cos festeiros de idade 
média tiramos a conclusión de 
que a maioria ten cambiado o 
emprego estábel polo paro ou 
o traballo ventureiro. Moitos 
canta con indignación que os 
títulos académicos do Leste 
non lles foron recoñecidos no 
Oeste. Encántalles a opción 
de participar nun govemo ver, 
mello,verde a condición de que 
os votos do PDS sexan respei; 
tados". + 
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Matar a Arafat 
Xavier Vinader reconta no se; 
manário EL TEMPS a frustra; 
ción do servício de espionaxe 
sionista, o Mossad, e da axén, 
cia de contra espion axe Shin 
Beth, por ter fracasado na sé; 
rie de aten tados preparados 
con tra Iass ir Arafat. "Da lon ; 
ga lista de atentados hai que 
escoller o que recén se coñe, 
ceu en Tel Aviv. En 1968, un 
comandante da Mariña de Is; 
rael, inspirándose na película 
O Candidato Manchú, na que 
o e pionaxe chino hipnotiza 
un preso gringo para que vaia 
asasinar un lider polític , qui; 
xo empregar a mesma técnica 
contra Arafat. Escolleron un 
presdo de Al Fatah d vinte; 
oito anos, de H brón, e o pr ; 
pararon inten amente durante 
tre m e . En etenmbro de 
1968 trasportáron canda a 
fronteira xordana cun rádio, 
un aparello de l calización 
permanente e unha mina. L ; 
vaba instruccións d colocar o 
aparello no coche de Arafat e 
de pa arlle a mina a un infil; 
trado do Mo ad en Al Fatah, 
que seria o encargado de ma; 
tar a Arafat coa b mba. Nada 
mais chegar á raía, o pre o do 
cerebro lavado contou todo a 
Arafat. O Mo ad tiña preví ; 
to asasinar ao espía de Al Fa; 
tah cunha bomba metida na 
rádio, no caso de ser descober, 
to, pero o trebello non funcio; 
nou e os palestino 
cachárono".+ 

Un peso e calados 
Para Franci co Umbral; en 
EL MUNDO, a guerra entre 
diários de Madrid é mái eco; 
nómica que ideolóxica. "As 
ideoloxia han volver ao re; 
go; cadan ua na ua platina 
(me a de m ntaxe da comp ; 
sición en chumb ) e o 
mell r é que cadaquén vaia 
ao seu, o moz 
Conmóvenme, 
entemécenme 
me e a tertulia ú lic u 
privadas nas que o x mali ; 
tas e bservadorc rifam 
breo rouse á csqucrda, á 
direita ou ao centro dos res; 
pectivo papei , coro na 
realidade estiveram s nunha 
guerra de relixión cando o 
único que se move son cifra , 
reaxustes, cristos po lo poder, 
en todo caso, e non 
saberemos en que plan ta ven 
sendo. Cadanseu no seu 
cachopo, meus queridos preo; 
pinantes, un peso e calados. 
C ando a censura tamén había 
cores na prensa, que nunca 
fo i homoxén ea nen prea, co; 
mo quería o ditador. N a mor; 
te de André Gide, cada xor; 
nal deulle unha coloración. 
No ABC era un estilista da 
lingua francesa; no Y a era un 
comunista con boa e perigosa 
pruma, no Madrid era a p' ri; 
meira cabeza de Europa e no 
Pueblo de Emílio Romero era 
un compeñairo de viaxe do 
socialismo con moito talen to 
litrário e o seu algo de pruma, 
ainda que daquela non se de; 
cia as í" .+ 
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Anasagasti apresenta a Ricar
do Ansotegui (PNV}, Josep 
Camps (CiU) e a vostede co
mo os muñidores do traballo 
continuo que levou á Declara
ción de Barcelona? 

Foi moi amábel ... 

Como e desde cando se xes
tou politicamente ese proceso 
que culminará en Compostela? 

Nós debemos pensar que foi un
ha reflexión feíta tamén desde 
Galiza de recuperar unha rela
ción entre os nacionalistas gale
gos, cataláns e bascos, con moi
ta tradición, e superar a única re
lación bilateral deles co Governo 
central, por mor da sua asunción 
dos governos autónomos. Non 
era unha via fácil pero os resul
tados de Outubro de 1997 do 
BNG foron decisivos, porque 
non só eran importantes para a 
nosa organización, tamén para 
Galiza como nación que se ho
mologa en pé de igualdade ás 
outras nacionalidades. A notícia 
de hai un ano foi que o BNG se 
situaba como segunda forza po
lítica e alternativa de governo e 
isa poñianos noutra posición de 
interlocución que se plasma no 
dia a dia. Por outro lado a nosa 
intervención nos documentos de 
traballo é moi grande e permitiu
nos incluir moitas das nasas pro
postas programáticas e algun
has sustanciais como a defensa 
do estado confedera!. 

Todas somos conscentes de que 
somos forzas distintas, con con
dicións en cada un dos países 
ben diferentes: a nós fáltanos lo
grar o reto histórico de conseguir 
que o nacionalismo acceda ao 
governo do país. A inserción no 
Estado é tamén diferente pero 
nós irnos insistir nesta relación 
para conseguir a reformulación 
do Estado pero coa aliada posta 
en que é unha reflexión feíta des
de Galiza e para buscar o mellor 
para o noso país. Ademais bus
camos aprender da sua expe
riéncia de governo e procuramos 
resortes que nos permitan de
fender mellor as bases materiais 
e produtivas donoso país. 

Coas Declaracións e a trégua 
de ETA, que Beiras asegura 
que sen estar relacionadas te
ñen unha conexión obxectiva, 
ábrese unha segunda transi
ción, un periodo constituinte. 
Haberla que situar o resultado 
eleitoral do nacionalismo ga
lega como catalizador deste 
proceso? 

Nos documentos que elaboramos 
analísanse moitos factores para 
explicar a distáncia que collen 
CiU e PNV do consenso constitu
cional que antes mantiñan. Un 
importante é a integración na 
Unión Europea, cos Tratados de 
Maastricht e Amsterdam. que su
peran o contexto constitucional 
de hai vinte anos. Outro que ain
da téndose producido un proceso 
grande de descentralización, que 
todos recoñecemos, non se reali
zou en paralelo un recoñecemen
to dos feítos nacionais senón que 
o acoso aos tres nacionalismos 
foi medrando no conxunto da 
opinión española. Por iso talamos 
de nova cultura política, de refle
xión e de diálogo. 

Insisten vostedes nese con
cepto de nova cultura política, 
e que o acordo non se lea co
mo relación a curto prazo, de 
resultados imediatos. 

O escenário político ao que que
ríamos contribuir acelerouse 
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Francisco Garcia 
'Non é bon ligar a solución da violéncia á restauración 

dos direitos nacionais' 
-0- XAN CARBALLA 

"O ESCENÁRIO POLÍTICO ACELERÓUSE MOITO MÁIS RÁPIDO DO QUE NÓS PODIAMOS PREVER CANDO ASl
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moito máis rápido do que nós 
podíamos prever, especialmente 
pola dinámica interna do próprio 
proceso basca. Pero que fale
rnos de curto prazo non quer di
cer que fagamos un brinde ao 
sol, simplesmente mediático. A 
continuidade e o éxito desta liña 
de traballo é que supuxo que 
os nacionalistas tomásemos a 
iniciativa e fósemós quen de po-

larizar o debate político no Esta
do. Daquela é a longo prazo pe
ro tamén se vai facer operativo 
en cousas máis imediatas. 

A tregua de ETA cámbia a 
funcionalidade dos encontros 
entre as tres forzas? 

A violéncia actuaba como unha 
néboa mesta por enrriba de to-

A.PANARO 

do o ámbito e as reivindicacións 
nacionalistas. O feíto de que po
da pasar a un segundo plano, 
de que teña solución no diálogo 
das forzas políticas bascas, 
permítenos situar o debate con 
máis limpeza e sen a chantaxe 
de criminalización a que era so
metido o nacionalismo. Tamén 
hai que dicer que algunhas das 
reacións que houbo ao Acordo 
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de Lizarra ou a esperanza que 
suscitou a própria trégua de 
ETA non foron de satisfacción. 
Como se houbese quen se sen
tía mellor coa situación anterior. 

Pero aínda senda no diálogo 
das forzas bascas onde se re
solva, a reforma da Constitu
ción e o recoñecemento na
cional están postos encol da 
mesa. 

Unha cuestión é a solución a un 
problema importante de terroris
mo e outra o recoñecemento 
dos direitos nacionais de Euska
di, Galiza e Cataluña, que non 
teñen porque ser consecuéncia 
directa daquela solución. Os na
sos son direitos -preexistentes 
ao chamado conflito basca e re
clamámolos independentemente 
desta solución. Non é bon ligar 
a solución da violéncia á restau 
ración dos direitos nacionais 
porque, tendo relación, non son 
para nós causa e consecuéncia. 

Ademais das tres forzas asi
nantes vostedes teñen falado 
de estar abertos a adesións 
doutras forzas políticas. 

Nós apostamos porque a foto 
que se siga reproducindo faga 
visíbeis ás nacións que histori
camente teñen expresión políti
ca própria, que teñen forzado en 
duas ocasións, cando menos, a 
reformulación do Estado para 
dar acomodo ás suas reivindica
cións. Este instrumento, pela re
percusión que tivo, queremos 
que continue funcionando sen 
arriscar en solucións que poidan 
desvirtualo ou restarlle operativi
dade. Pero esta continuidade de 
Galeuzca (ou GEC nos termos 
actuais) debemos combinala co 
que definimos como nova cultu
ra política, o que vai esixir pos
tas en comun con outras forzas, 
pero desde un prisma diferente. 

Unha organización 
para governar 

Este curso político está mar
cado polos procesos eleito
rais, cando menos municipal 
e europeu. Ten unha estrutura 
suficinte o BNG para oferecer 
unha alternativa acorde ás ex
pectativas despertadas na so
ciedade? 

O noso proceso de crecemento 
permitiunos consolidar posi
cións e madurar organizativa
mente moi de vagar. Senda ne
gativo para o país non acadar 
o governo da Xunta o ano pa
sado, o calendário resultante 
favorece a nosa consolidación. 
O noso obxectivo primordial é 
acadar o governo de Galiza, e 
iso implica lograr respaldo so
cial e eleitoral, pero non é un 
proxecto de sumar votantes se
nón de formar unha organiza
ción social potente con peso, 
capacidade e influéncia por si 
mesma. lsto non é só teoria, 
porque ternos demostrado ca
pacidade de xestión e de go
verno nas institucións que pre
sidimos; capacidade de iniciati
va e elaboración teórica nos 
parlamentos nos que estamos 
presentes e daquela non ternos 
medo a asumir os retos que 
veñen: expandirnos territorial
mente, formar cadros que 11os 
permitan asumir o governo da 
Xunta e diálogo social con todo 
o espectro n:;icionalista. Nas 
eleicións municipais pódese 
producir un salto adiante moi 
importante se ademais asumi
mos o governo en várias cida
des como todos os datos pare
cen indicar.• 
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No depósito non hai cortalmes para impedir a propagación dun eventual incéndio. ANT 

O responsábel de trasladalas ás Somozas deposítaos sen control nunha finca da sua propriedade 

Alto risco de incéndio polo veriido ilegal 
de vinte mil pneumáticos en Ponte Caldelas 
A empresa Rene, S.L. ten de
positados vinte mil pneumá
ticos nunha finca da sua 
propriedade en Ponte Calde-
1 as, incumprindo todas as 
medidas de seguridade de
terminadas para unha insta
lación destas características. 
O vertido, sen autorización 
nen licéncia municipal, co
rresponde a unha firma en
cargada de trasladar as rodas 
ao vertedoiro das Somozas. 

O Servizo de Protección da Natu
reza da Garda Civil localizou e 
abriu un expedente sancionador 

polo vertido de vinte mil pneumáti
cos nunha finca en Ponte Calde
las sen cumprir os requerimentos 
de seguridade que obrigan ás ins
talacións que gardan resíduos 
destas características. Precisa
mente por esta razón, o depósito 
carece da correspondente autori
zación municipal. O concello de 
Ponte Caldelas fora advertido do 
depósito ilegal pero até o momen
to non fixo nada para impedilo. 

A finca na que se verteron os 
pneumáticos é propriedade da 
compañia Rene, S.L., que per
tence ao empresário Manuel Fil-

guaira Rodríguez. Este último 
asegurou que as rodas usadas 
están almacenadas e pendentes 
de translado a un vertedoiro defi
nitivo no concello coruñés das 
Somozas, onde a Sociedade Ga
lega de Meio Ambiente, Sogama, 
centraliza o depósito este tipo de 
materiais, así como das pillas e 
dos resíduos tóxicos e perigosos. 

A mesma Consellaria de Meio 
Ambiente recoñeceu que o verte
doiro parece ser "ilegal", xa que 
Manuel Filgueira carece de auto
rización para actuar como xestor 
de resíduos. Porén, o empresário 

afirmou que ten "case todos os 
permisos en regra". En calquer 
caso, os pneumáticos están de
positados nunha finca arborada e 
sen valar na que non existen cor
talumes para impedir que se pro
pague un incéndio que eventual
mente pudera producirse, xa que 
se acumula grande cantidade de 
caucho e material inflamábel. 

A Consellaria de Meio Ambiente, 
ademais de abrir un expedente, 
estabelecerá un prazo para reti
rar as rodas, ainda que o pro
prietário da finca comprometeu
se a facelo en unha semana.+ 

O rexedor dos Blancos (PP) intermediário para levar á alcaldía ao presidente da equipa local 

Bahar emprega o Clube Ourense 
para promocionar a candidatura do PP en Trasmiras 
O alcalde dos Blancos e presi
dente da Mancomunidade da Lí
mia, Xosé António Rodríguez 
Ferreiro (PP) vai comprar, afir
ma que con cartos próprios, cin
co xogadores de futbol para ce
delos ao Trasmiras, nunha ope
ración de apoio ao presidente 
do clube e próximo candidato do 
PP á alcaldía da localidade. O 
rexedor de Trasmirás, Xaime 
Garrido (PSOE) interpreta que 
detrás da operación está o pre
sidente da Deputación, Xosé 
Luis Baltar (PP). 

O alcalde dos Blancos, Xosé 
António Rodríguez Ferreiro, que 
actualmente forma parte das fi
las do PP pero que no pasado 
estivo no PSOE, anunciou que, 
cos seus próprios cartcs, dotará 
ao equipo de futbol da localida
de viciña de Trasmiras de cinco 
xogadores de futbol aproveitan
do os seus contactos con mem
bros da directiva de equipa da 
segunda división Cl~b~ l?~~~r:ti; , 

• ~ .:,, l • 1 ,, ~ • , 

vo Ourense, que nestes mo
mentos está nas mans do presi
dente da Deputación, Xosé Luis 
Baltar (PP). 

O Trasmiras é unha equipa de 
primeira rexional que anualmen
te recibe unha subvención do 
concello de 350.000 pesetas 
máis outra procedente da Depu
tación de meio millón de pese
tas. Presumibelmente, os xoga
do res que irán ao Trasmiras 
procederían dos deportistas re
xeitados no Ourense. 

Garrido (PSOE), en referéncia á 
utilización clientelar que a Depu
tación fai da subvención de 
meio millón de pesetas que 
anualmente concede ao clube. 
O alcalde socialista de Trasmi
rás tamén criticou o papel de in
term ed i ário que o alcalde dos 
Blancos fai entre o Clube Depor
tivo Ourense e o Clube Trasmi
ras para usalo en benefício do 
presidente do Trasmiras na sua 

abriga contractura! de facerse 
cargo das mellaras do campo. 

Esta face do alcalde de Tras
miras contrasta coa do rexedor 
dos Blancos, o popular Xosé 
António Rodríguez Ferreiro. 
Este último gábase de apoiar 
con cartos ao Trasmirás, pero 
o seu concello carece de cam
po de futbol. 

campaña eleitoral. No marco de enfrentamento 
eleitoral na Límia, o esforzo do 

Tanto o presidente do Trasmiras PP por facerse cun concello co-
como o alcalde dos Blancos em- mo o de Trasmiras é notábel. O 

O apoio do alcalde dos Blancos pregan unha suposta falta de município está governado polo 
e do presidente da Deputación axuda ao clube como centro das PSOE desde hai doce anos e na 
ao Clube Tramsiras interprétase suas críticas ao alcalde socialista actualidade esta forza conta con 
como un apadriñamento da can- de Trasmiras. De todos xeitos, a sete concelleiros, frente aos ca-
didatura á alcaldía de Trasmiras realidade é outra. En 1989 o con- troque ten o PP. O actual rexe-
nas filas do PP do presidente da cella de Trasmiras construiu un dar, que antes de aceder á al-
equipa, Adolfo Sueiro. campo de futbol para a equipa caldia estivo oito anos na oposi-

local que custou doce millóns de ción, manifestou non ter "medo 
"Intentan politizar a equipa nun pesetas e nos últimos dez anos a perder o posta, pero democra-
país no que os votos páganse apoiou cun total de 3.150.000 ticamente, por meio do voto libre 
con cartas públicos", denunciou pesetas ao clube, que ademais dos viciños e non através desta 
o alc~lde _ ~~ _Tra~mir~s, Xaime non tivo que cumprir coa sua maniobra do PP".+ 
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Lois Lado, CIG·Mar 

'A patronal da Coruña 
quer converter o porto nun 
monopólio privado' 

Os armadores da Coruña 
amezan con dei)f:ar o porto 
"por culpa dos estibadores". 

Para entender o conflito, hai 
que saber que nos portas de 
interese xeral só poden levar a 
cabo as actividades de carga e 
descarga os traballadores da 
Sociedade de Estiba e Deses
tiba, que está participada nun 
51 % con capital público e nun 
49% con privado. Pero como 
habia partos que tiñan moi 
pouca actividade, os armado
res se queixaban de ter que 
dar ese traballo ás sociedades 
públicas. Entón o PSOE emitiu 
un decreto confuso, no que au
toriza en certos casos, tempo
ralmente e sen danar a estabi
lidade laboral dos traballado
res, que as labores de estiba 
se separasen do servizo públi
co. Os armadores da Coruña 
pretenden adaptar o decreto 
ás suas pretensións. 

Cales son as suas preten
sións? 

A sua pretensión é acollarse 
ao decreto ao seu xeito, bo
tando aes oitenta estibadores 
fixados, criar unha empresa 
só de neme e contratar aos 
traballadores através dunha 
ETI. Co cal non respeitaba 
nengun dos suspostos do de
creto. Cando elevan a sua pe
tición á Autoridade Portuária, 
esta seguindo coa onda priva
tizadora do PP, acepta ainda 
que ten que consultar co Con
sello de Administración e a re
presentación social . 

E o argumento do servlzo 
público caro é válido? 

Os representantes sindicais fi
xemos un plano para garantir a 
viabilidade da sociedade de 
Estiba e Desestiba, na que se 
trata a rebaixa das tarifas. Se 
lles custaba descargar un bar
co 360.000 pesetas agora pasa 
a 150.000, pero eles seguen 
ameazando con abandoar o 
porto, o que demostra que as 
suas pretensión reais son criar 
un monopólio privado, botando 
a metade do persoal á rua, 
despedida con cartas públicos 
e quedaban coa concesión da 
lonxa e coa subasta de peixe. 

Porque protestaron o Luns 
28 diante dunha ETT? 

Porque queríamos denunciar 
que as ETTs están excluídas 
das actividades portuárias, co 
cal a empresa Ader esta facen
do unha oferta de emprego en
ganosa. Era un xeito de adver
tirlles que non manden a traba
lladores ao porto porque xa hai 
estibadores ali traballando. 

Problemas semellantes es
tanse dando noutros portos 
como o de Vigo. 

Está claro que hai un intento 
privatizador dos portas e que 
o PP está levando unha ex
periéncia piloto no país para 
ver como sae. • 
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Ce) MARCAS 

Tras demonstrarse que está copiado do realizado para unha presa en Andalucia 
1 

Os concellos do Umia denúncian por prevaricación 
aos autores do estudo de impacto do encoro 
-0-H.V. 

Os tres concellos afectados 
poi~ construclón do encoro 
do Umia acordaron apresen
tar unha querela por prevari
cación contra os técnicos au
tores do estudo de Impacto 
ambiental realizado para a 
construclón da presa. Parella
mente, ven de saberse que un 
Informe da Delegación da 
Consellaria de Agricultura de 
Xullo de 1996 aconsellaba o 
rexeitamento do estudo de 
efeltos amblentais apresenta
do no anteproxecto do salto. 

O pasado Venres 25 de Setem
bro os tres concellos afectados 
P,Ola construción do ancoro do 
Umia acordaron, nos seus co
rrespondentes plenos munici
pais, apresentar unha querela 
criminal contra os responsábeis 
e funcionários do organismo au
tónomo da Xunta Augas de Gali
za pola redacción dun estudo de 
impacto ambiental que é cópia 

do realizado para un encoro no 
município de Puebla de Guzmán, 
situado na província de Huelva. 

Os plenos municipais dos tres 
concellos consideran que a ac
tuación dos responsábeis de Au
gas de Galiza constitue un pre
sunto delito de prevaricación por 
realizar un acto administrativo 
sabendo que é inxusto, xa que o 
estudo non se corresponde coa 
realidade galega. Os acusados 
son o daquelas presidente de 
Augas de Galiza, Emílio Garcia 
Gallego (recentemente nomeado 
presidente do ente público Xes
tor de lnfraestruturas Ferroviá
rias, que depende do Ministério 
de Fomento), e Fernando Her
nández de Rojas, arquitecto que 
asinou o estudo. Os plenos mu
nicipais dos tres concellos ta
mén solicitarán no xulgado que 
sexan encausados todos os fun
cionários públicos que tiveron re
lación coa redacción deste estu
do. O mesmo foi elaborado no 
seu dia copiando o realizado pa-

ra a construción dun encoro an
daluz. Na cópia os transcriptores 
reproduciron toponímia local de 
Puebla de Guzmán e enumera
ron espécies animais e vexetais 
que existen en Andalucia pero 
non na Galiza. 

Rexeitamento do estudo 

Por outra banda, a Coordenado
ra Antiencoro do Úmia tivo co
ñecimento dun informe da Dele
gación Provincial da Consellaria 
de Agrcultura en Pontevedra do 
primeiro de Xullo de 1996 que 
aludia ao anteproxecto realizado 
para facer o ancoro e que, no 
campo dos efeitos ambientais, 
aconsellaba o seu rexeitamento 
"pola absoluta caréncia de rigor" 
do mesmo. 

O informe que aconsellaba o re
xeitamento do estudo partira do 
Servizo de Meio Ambiente Natu- . 
ral de Pontevedra e tora remitido 
á Subdirección Xeral de Meio 
Ambiente Natural, Caza e Pesca 

F.luvial. Através de dez pontos, o 
mencionado departamento de 
Agricultura desacreditaba o pro
xecto e noutros tres pontos máis 
lembraba que a consecuéncia 
do encoro seria a redución de 
todas as espécies piscícolas mi
gratórias e a destrución do espa
z o natural vencellado ao rio 
Úmia. O informe chegaba a di
cer que "a presenza de espécies 
animais protexidas nesta zona, 
así como a posíbel inclusión de 
formacións vexetais da zona na 
Directiva de Hábitats Europea, 
aconsellan non alterar de forma 
definitiva este paraxe natural". 

En todo caso, o informe reco
mendou unha série de medidas 
correctoras como a construción 
dunha estación de bombeo asi 
como a instalación dunhas bal
sas para a captura de peixes e 
de unidades para os alivins criar 
e impedir que desaparecen de
terminadas espécies dos treitos 
altos do rio, como son as troitas 
e os salmóns. • 

Convocáronse duas manifestacións para o 8 de Outubro en Lugo e para o 17 en Compostela 

Facenda bloquea as contas 
da cooperativa O Caxigo en aplicación da supertaxa 
-0- P. CASTRO 

Facenda ven de bloquear as 
contas da cooperativa de Paste
riza "O Caxigo" por non ter pa
gado a supertaxa da campaña 
9 3-97. O prazo que ten a em
p ·esa para satisfacer a multa 
por sobreprodución remata o 
próximo día 14 de Outubro e se 
daquela non efectuaron o pago 
será a própria Facenda quen 
lles retire os cartos. A asamblea 
de sócios da cooperativa decidiu 
mobilizarse para que se lle dea 
unha solución ao problema da 
multa. Pala sua banda, Lidia 
Senra, Secretária Xeral do Sin
dicato Labrego Galego, asegura 
que desde esta organización se 
apoiará á cooperativa "até as úl
timas consecuéncias". 

A cooperativa da Pastoriza O 
Caxigo enfróntase a unha multa 
de caseque 11 millóns de pese
tas por sobrepasar a cuota que 
tiña asignada. Montse Casano
va, xerente da empresa, explica 
que nestes últimos dias, desde a 
dirección da cooperativa téñense 
remitido escritos ao Ministério de 
Agricultura e á delegación pro
vincial, ademais de manter en
trevistas con responsábeis de 
Facenda Estatal e da Delega
ción Provincial de Agricultura. 

Para os sócios de O Caxigo o 
máis importante agora é atopar 
unha solución para que sexa 
desbloqueada a sua conta. Até o 
de agora, nas campañas 93-94 e 
95-96, fara a Xunta quen avalara 
a contia das multas ~ue recaían 

sobre os produtores de leite que 
sobrepasaran a cuota que tiñan 
asignada. Sen embargo, mália 
ter asegurado o próprio Fraga 
que ninguén pagaría a supertaxa 
antes de que se celebraran as 
eleicións autonómicas, unha se
mana despois, coa maioria reno
vada, anunciaba que na campa
ña 97-98 a Xunta non avalaria 
as multas desta volta. 

Cando a cooperativa lucense 
tramitou á sanción por superta
xa, tampouco apresentou o aval 
necesário. Mália explicar peran
te Facenda que se trataba dun 
fallo na tramitación, desde a de-
1 egación contestóuselles que 

ese erro no invalidaba o proceso 
que está en curso. "Estamos á 
espera de que nos chegue a 
resposta para ver se ainda é po
síbel apresentar un aval polo im
porte inicial, sen o incremento 
por intereses", indica a xerente. 

Uquidar o sector 

Desde o SLG enténdese que o 
proceso aberto contra desta co
operativa é o primeiro paso para 
liquidar o sector. "Se non somos 
capaces de presionar para que 
O Caxigo non pague, detrás de
la caerán as demais que teñan 
supertaxa", asegura Lidia Senra. 
Por iso, desde esta organización 

sindical tense decidido apoiar en 
todo o que sexa necesário a es
ta empresa. 

Pola contra, se a multa acaba por 
pagarse os produtores veranse 
abrigados, en diante, ben a cin
guirse á cuota, ben a vender o lei
te en negro ou comprimido. A 
venda en negro ten moi graves 
repercusións para o sector, por
que non figura a produción real, 
co que non hai dados que avalen 
nunha negociación a demanda 
dun incremento de cuota. Na 
mesma liña está a declaración, 
por parte do ministério de que na 
presente campaña non houbo su
pertaxa no Estado español, agás 
na Gal iza. "Dise xeito", asegura a 
Secretária Xeral do SLG, "a minis
tra non se ve abrigada a presionar 
en Bruxelas polo tema do leite e 
pode sacrificar o sector en benefí
cio de outros, como xa ten anun
ciado para o vacún de carne". 

Na Lei de Acompañamento dos 
Orzamentos Xerais do estado, o 
governo Aznar aproveitou para 
introducir un apartado no que se 
recollen como sancións graves 
ou moi graves a venda de leite 
en negro ou a ocultación de da
dos. "Primeiro promoven a ven
da en negro para os que supe
ren a sua cuota e logo tan ins
peccións e aplican as sancións 
pertinentes", duas vias para es
ganar aos produtores. Diante 
deste panorama convocáronse 
duas manifestacións, a primeira, 
o próximo dia 8 de Outubro en 
Lugo e a seguinte o 17 deste 
mesmo mes en Compostela.+ 
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Máis de mil persoas 
en Lugo na protesta 
convocado 
polas asociacións de pais 
dealunos 

Alunas e pais protagonizaron 
a manifestación que o Luns 
28 de Setembro percorreu as 
ruas de Lugo en demanda da 
mellora do ensino público. A 
convocatória, feíta polas aso
ciacións de pais e nais de es
tudantes de Primária e 
Secundaria, centrábase na 
reivindicación de transporte, 
comedores e a aceleración 
nas mellaras dos centros 
existentes e na construción 
dos novos. Os convocantes 
sinalaron que só era a primei
ra dunha série de 
mobilizacións a prol do ensino 
público. Pancartas de As 
Gándaras, Portomarin e 
Sarria lembraron os 
problemas no início dos cur
sos nestas vilas. Apoiaron a 
protesta os grupos municipais 
do PSOE, BNG e IU.+ 

O concello de Cangas 
denúncia a un popular 
por intento de subomo 

Foi aprobada no pleno do 
concello de Cangas a pro· 
posta formulada polos 
representantes da Unidade 
Popular para sancionar dal-

- gun xeito o intento de 
suborno por parte do con
celleiro popular Enrique 
Sotelo a unha concelleira 
socialista. Antonia Iglesias, 
do PSOE, denunciou que 
hai catro anos o concellei
ro do PP ofereceralle 
150.000 pesetas para que 
non apoiase co seu voto a 
un governo municipal de 
esquerdas. Segundo a edil 
socialista hai persoas que 
xa denunciaron o presunto 
delito, entre eles, unha 
concelleira do PP. O alcal
de, o nacionalista Euloxio 
López, admitiu a proposta 
por considerar o feito 
como grave e que despres
tíxia á polítca e amosou a 
intención de trasladala ao 
fiscal.• 

Admiten o recurso 
dos opositores 
á Deputación de Ourense 

A sala do contencioso do Tri
bunal Superior de Xustiza de 
Galiza admitiu a trámite o re
curso que interpuxo a 
Asociación de Opositores en 
Paro contra o proceso segui
do na Deputación de Ouren
se para contratar a técnicos 
de administración. Nestas 
probas resultaran con prazas 
tillo de deputados provinciais 
e alcaldes do PP. O letrado 
da asociación esperaba a no
tificación oficial para pedir a 
suspensión cautelar de 
emprego e salário a catre 
opositores fillos dos políticos 
Elisa Nogueira, Xosé Luis 
Suárez Conde, Francisco Ca
charro Pardo e Xosé Luís Ló
pez Iglesias.• 
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Analisou sectorialmente a economia galega, eivas e posíbeis alternati'vas 

Proponse ·un modelo semellante 
ao cupo basco para Galiza no Congreso 
sobre Economia de Galiza 
*P. CASTRO 

Oito conferéncias e sesenta 
ponéncias de caracter secto
rial foron o resultado do Con
greso de Economia de Galiza. 
Desenvolvimento e Globaliza
ción, celebrado en Compos
tela entre os días 23 e 25 de 
Setembro. Un encontro orga
nizado por ldeg[I para promo
ver e criar un marco estábel 
de debate entre economistas, 
profesionais do mundo da 
economia e investigadores. 
Tratábase, segundo os res
ponsábeis da sua organiza
ción, de abranguer todas as 
áreas de traballo nas que se 
desenvolve a investigación 
na actualidade na Galiza, ten
do en conta as necesidades 
de desenvolvimento econó
mico do país nunha econo
mía a cada máis globalizada. 

O presidente da Xunta, Manuel 
Fraga lribarne, foi o encarregado 
de inaugurar o Congreso de 
Economía de Galiza. Cunha in
tervención contraditória asegura
ba, por unha banda, que se está 
a producir a "recuperación de 
sectores ch ave", daba a coñecer 
as fórmulas a aplicar para criar 
pastos de traballo, pero logo 
aseguraba que se vai producir 
unha caída do emprego do sec
tor agrário que "dificilmer.te po
derá ser absorbido, a curto pra
zo polos sectores industriais". 

En todo caso, a intervención do 
titular do executivo galega foi 
pontoal, máis para dar un carac
ter oficial ao Congreso que para 
facer auténticas aportacións en 
matéria de investigación sobre 
procesos económicos, mália ser 
responsábel directo da aplica
ción de determinadas medidas 
que afectan ao conxunto da eco
nom ia do país. Si foi a diserta-: 
ción de Xaime Hla Cauto, tamén 
na inauguración do Congreso, 
unha aportación a análise dos 
procesos de globalización. 

Segundo llla Cauto a globaliza
ció n define un momento de 
apertura de caseque todos os 

~ mercados en maior ou menor 
grao. Un proceso que se conso
lida apartir dos acordos de Bret
to n Woods, da reconversión 
económica dos paises comunis
tas e que afonda ainda máis coa 
revolución tecnolóxica dos trans
portes e das comunicacións. 

\ 
Para o economista, 'como resul
tado deste proceso as grandes 
empresas fusiónanse criando 
multinacionais que perden o seu 
caracter de capital "estatal" na 
sua orixe, pasando a ser multi
nacionais, non só nos pontos de 
venda ou producción senón ta
mén na propriedade do capit¡:il. 
Fronte a esta corrente, e par.a 
explicar o medre do papel das 
rexións ou das nacións sen es
tado fronte aos estados-nación, 
sinala que as pequenas empre
sas, perante os novas fluxos 
económicos, adáptanse á mun
dialización especializándose en 
produtos e servizos concretos. 

Este proceso no campo.da eco
nomía seria parella ao proceso 
político de cuestionamento dos 
estados-nación tradicionais, "in
capaces de solventar problemas 
que sobardan as suas frontei
ras", porque non poden impór 
no exterior as suas lexislacións 
e porque as entidades territo
riais menores están máis próxi
mas aos problemas e mellor ca
pacitadas para solventalos. 

Modelo de financiamento 

Mália talar de ·desenvolvimento 
e globalización, a ponéncia de 
Xaime llla Couto foi a única que 
se referiu en concreto nese te
ma. As restantes conferéncias e 
comunicacións apresentadas no 
decurso do congreso resultaron 
moito máis ·específicas e centra
das en aspectos máis sectoriais. 

Ademais de analisar a proble
mática que afecta aos sectores 
produtivos galegas, a análise 
dos distintos sistemas de finan
ciamento autonómico provoca
ron unha grande expectación e 
suscitaron algúns dos poucos 
debates que se deron durante 

as xornadas. Luis Caramés Viéi
tez, especializado en Facenda 
Autonómica especulou sobre as 
repercusións económicas dun 
posíbel modelo confedera! ase
gurando que "o meirande peso 
político das actuais comunida
des non garante que se mante
ña a solidariedade, e i'so é algo 
que teñen en conta as autono
m ias menos favorecidas como 
Galiza". 

Fronte esta afirmación, na po
néncia apresentada por Alexan
dre Ballesteros e elaborada por 
este economista xunto con 
Francisco Constela, membro do 
Consello de Cantas de Galiza e 
o tamén economista Emílio No
gueira apostábase por un mode
lo de fiscalización semellante ao 
sistema foral basco ou Navarro. 
"Non unha xeralización do siste
ma de cupo, senón a posibilida
de de que aquelas comunidades 
con máis tradición histórica poi
dan acceder a un sistema de 
concerto ou de convénio". 

Logo de apresentar unha análise 
\. polo miudo do funcionamento do 
·modelo foral, para partir dun mar
co de análise concreto, Balleste
ros conclue que "un modelo de 
concerto económico para Galiza 
debera entorcarse desde un pon
to de vista integral da Facenda 
galega e debería comprender un 
mdqelo próprio de financiamento 
das comarcas e dos concellos". 
Na formulación deste réxime ·de 
cor;¡certo débense ter moi en can
ta bs pontos de conexión entre os 
distintos tributos, que teñen que 
estar adaptados á realidade gale
ga, sobre todo respecto da deter
minación da tributación das ren
das obtidas en território galega 
por non residentes". 

En todo caso, os ponentes advir
ten da necesidade de redefinir, 
caso de aplicar un réxime destas 
características á Galiza, os me
canismos de solidarieddae inter
territorial a nível de estado, entre 
os que destaca a posibilidade de 
considerar o cupo "dun xeito 
progresivo e non proporcional á 
renda da comunidade". • 

Cantares do· Stiído 
Manuel Cao 

A recuperación da música galega é un feito evidente nos íil~ 
timos tempos. Existe xa un bon número de gru¡\ms ga\egos 
de música dunha calidad~ excelente de xeito que ~gora nin, 
guén asocia xa os nosos · instrumentos · tradicionais',e as cria, 

1cións correspondentes a algo antigo e pasado de rrioda como 
ocorria nas épocas do franquismo e posteriores na5 que a 
n;i.odernídade viña representada por "escobares ou panto, ' 
xas". Xa é todo un síntoma que o noso povo se vira sometí, 
do a tal tipo de músicas e culturas sempre alonxadas da nosa 
e das tendéncias máis importantes a nível internacional, 

Pois ben, non hai moito escoitei a canción coa que titulo e5' 

te artigo, interpretada polo grupo Xeque Mate, e quedei 1¡ur, 
prendido á vez que emocionado pois sons como ese tíñaos 
ouvido eu de neno nos tempos que as mulleres das aldeas 
eran grandes cantadoras, cunhas voces marabillosas e acol:'I\-
pañaban moitas das suas tarefas e traballo con cantigas e 
contos. Xa daba eu por perdido todo isto p la apisonadora 
da destrución demográfica, a aculturización crecente ·e a pre, 
sión estulta da españolada televisiva cando quedei marabi, 
Hado escoitando unha canción preciosa como moitas ~utras 
que haberla seguramente polas aldeas de Oaliza adiante'. 

Cando se fala de música empre se pón o exemplo de lrhm, 
da como forma de explotar, rendabilizar e internad nalii r 
a cultura popular esquecendo, ás vece , qu o primeiro p o 
está en non deixar perder nen unha melodia, n n un v rso, 
nen un ritmo ao tempo que se reconstrúen, crian ou remo, 
delan novas músicas, melodias ou estilos pero partindo da 
conservación e vivificación constante do que xa é próprio e 
tradicional. Hai que recoñecer que neste eido tense mello, 
rado bastante coa criación dos meios de comunicación au, 
diovisuais galegos e velai os froitos da nosa música e os éxi, 
tos máis coñecidos de Carlos Núñez, Luar na Lubre ou Be, 
rrogüetto, por citar só alguns do máis coñecido . 

Os compoñentes do grupo ~rrogiíetto. 

'A música galega ten mellorad 
coa criación dos meios de 

comunicación audiovisual e velai 
os éxitos de Carlos Núñez, 

Luar na Lu'bre ou Berrogüeto" 

ANT 

Mais a ledicia polo xa feito non pode levar á inación se, 
nón a proseguer avanzando por esta via. E é neste senso 
que me permito citar unh~ importante eiva qu padecemos 
en Galiza e que, incomprensibelmente, non está a recibir a 
atención que se merece polos poderes públicos nen polos 
axentes políticos e sociais operantes na nosa terra. E o caso 
que non é fácil dispoñer de cancións e cantos en galega 
para meniños dun xeito fácil e con mínimo custo. Tal vez, 
buceando nos arquivos das discotecas poderíamos atapar 
algo máis, non seria bon convertir en heroes aos que tratan 
de ensinar aos nenos en galega desde o berce e convertelos 
en colecioni~tas de discos antigos. Así como Xabarin é moi 
importante para a normalización do noso idioma seria con, 
vinte dar pulo á recopilación, criación e edición de can, 
cións, cantos e nanas en galega cedidas gratuitamente ou 
con mínimo custo polos poderes públicos galegas que te, 
ñen o deber e a abriga de protexer, recuperar e revitalizar o 
nqso idioma. Estas cancións existen ou existian na cultura 
galega oral tradicional e só se trata de recuperalas e facelas 
revivir. Un non atopa explicación razoábel ao desinterese 
~a clase política e dos promotores da normalización do ga, 
~ego <liante das eivas como as que aquí se indican.• 
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O BNG apoia á central nas eleicións sindicais do vindeiro ano 

A CIG solicita que a prevención de riscos laborais 
quede á marxe do 'Pacto polo emprego' 
A formación para previr ris
cos laborais non ten que ver 
co acordo asinado entre a 
Xunta, patronal e sindicatos 
estatais, segundo sinalan na 
CIG. A finais do pasado Agos
to a central dirixiuse ao con
selleiro de Xustiza, Interior e 
Relacións Laborais para con
tinuar negociando este apar
tado, que finalmente se in
cluiu no chamado "Pacto polo 
emprego" apartando á central 
nacionalista de calquer deci
sión. Ante as acusacións da 
Xunta e UGT e CCOO de que
rer aderirse ao pacto dun xei
to parcial, desde a CIG sina
lan que formación e saude la
boral deben estar ao marxe 
do pacto xa que se estaban 
negociando no Consello Gale
go de Seguridade e Hixiene. 

"Nós non queremos aderirnos 
ao mal chamado pacto polo em
prego nen total nen parcialmen
te. Hai un desenfoque malinten
cionado por parte dos que o 
suscribiron", sinala Fernando 
Acuña, secretário xeral da CIG. 
A central considerou o acordo 
asinado en Xullo como un aval 
dos sindicatos estatais á política 
económica da Xunta. A CIG reti
rarase da mesa de negociación 
ao considerar que a postura da 
Xunta era inflexíbel e que o 
acorde non selaba un compro
miso para criar emprego. 

Femando Acuña, Secretário Xeral da CIG e Xosé Manuel Beiras, portavoz nacional do BNG, na rolda de prensa na que este último 
apoiou a reivind"ICCICión da central nacionalista. A. PANARO 

Pero o apartado sobre formación 
en matéria de seguridade e sau
de laboral, negociado aparte, foi 
incluído neste acordo da Xunta e 
sindicatos estatais. "Estabase 
negociando no organo institucio
nal correspondente, o Consello 
Galego de Seguridade e Hixiene 

no TrabaJlo e non ten sentido in
cluílo no pacto. A CIG contribuiu 
moito a avanzar nas medidas de 
prevención de riscos laborais e 
por iso reclamamos que esa ne
gociación, que xa estaba case 
remata, volta a onde lle corres
ponde", sinaJa Acuña, quen en
gade que "lamentabelmente 
ademais de non ser ben entendi
da a petición, estasenos atacan
do en direitos básicos como a 
participación dos delegados da 
central desta medidas". 

laborais que pertencen á central, 
calculan ao redor dun 30% dos 
totais, non poderán participar 
nas campañas de formación que 
se poñan en marcha en base 
aos acordes da Xunta e de 
CCOO e •JGT. "O tratamento de 
riscos laborais non ten que ver 
co crecimento do emprego e ten 
unha repercusións social ao 
marxe deste pacto", comenta 
Fernando Acuña. 

Apoio do BNG 

Xose Manuel Beiras e Fernando 
Acuña daban unha rolda de 
prensa o Xoves 24 de Setembro 
na que o voceiro da formación 
nacionalista rexeitou o ''fraude" 
do pacto do emprego suscrito 
pola Xunta. Beiras, que amosou 
o apoio da formación nacionalis
ta á CIG, sinalou que os sindica
tos estatais estaban amparando 
á política de Fraga cando o 
maior problema que seguia ten
do Galiza era o desemprego. 
Beiras tamén aproveitou para 
denunciar a "agresión" á CIG 
saltándose a legalidade respeito 
á negociación das medidas de 
prevención de riscos laborais. + 

O resultado, segundo o secreta
rio xeral da CIG, será que os de
legados de prevención de riscos 

Por outra parte, a CIG solicitou 
o apoio do BNG para as vindei
ras eleicións sindicais en 1999. 

BRASIL NA ENCRUCILLADA 

As eleicións que celebrará o Brasil o próximo 4 
de Outubro serán decisivas para a evolución da 
crise que afecta á economia brasileira e influi, 
rán en Latinoamérica e, xa que logo, na evolu, 
ción da crise económica mundial. Xa se dixo n 
outra coluna que se a recesión afonda,se en 
Brasil producira se o efecto dominó na econo, 
mia da rexión e debilitará a economia estadou, 
nidense, particularmente o sector bancário. 

De novo son Fernando Henrique Cardoso 
(FH) e Lula os dos principais candidatos. Co, 
mo produto dunha léxica que só entenden os 
brasileiros, o candidato a reeleición, FH, tivo 
un subidón nas pesquisas na medida en que se 
sucedían as tormentas nos mercados de valores 
e se coñecían as cifras negativas da economía 
do Brasil. Mentres, Lula babeaba até un 22%, 
frente a un 49% de FH, o que abría as portas 
para una reeleición no primeiro tumo. 

Nos últimos quince días, Lula enfocou a súa 
campaña en forzar a FH a que dixera cómo ia 
a enfrentar a crise. A resposta do mandatário 
foi anunciar o 23 de Setembro un plano de 
axuste que suporá reducir en casi 20 mil mi, 
llóns de dólares o gasto público. Trata,se de 
poñer un remendo no oco das finanzas públi, 
cas que chega até o 8% do PIB. O programa de 
axuste de FH inclue unha lei que limitará a 
cobertura da Seguridade Social, xa prática, 

RAMÓN MACEIRAS 

. mente crebada e cunha débeda de 24 mil mi
llóns de dólares. O plano reducirá tamén o 
gasto dos govemos estatais e dos máis de 5.000 
municípios do país, os que contribuen co 2,4% 
do devandito déficit . 

Outubro. Pero a capacidade de FH de facer di5' 
cursos diferentes e contraditórios en si para 
duas plateias chega a impresionar aos coordena, 
dores da campaña das esquerdas. O venres pasa

Brasil tampouco conta 
hoxe con reservas de di
visas para afrontar o pa
go de 20.000 millóns de 
dólares para o servizo da 
débeda de curto prazo 
que vence en Outubro. 
Ao anunciar tan severo 
plano, FH logrou a pro
mesa do FMI dun paque
te de axuda de 30 mil 
millóns de dólares "se fa
cia falla". O caso é que o 
FMI non canta hoxe con 

'As eleicións que celebra 
o Brasil o próximo 4 de 
Outubro serán decisivas 
para a evolución da crise 
que afecta á economía 
brasileira e influirán en 

Latinoamérica" 

do, FH dixo que o mo
mento é sério, pediu aus, 
teridade total aos estados 
e municípios, afirmou 
que tomará medidas 
amargas para preservar o 
Real e que, se for preciso, 
proporá ao Congreso o 
máis antipático: o au, 
mento dos impostas. 

Pero o sábado, un doce 
candidato dicía aos elei
tores que a crise mundial 

eses cartos, pero só a pro-
mesa de envialos "se fa-
cia falla" influiu no subidón de FH nas pesqui-
sas. 

A insisténcia de Lula en debatir as medidas 
contra a crise en medio da campaña eleitoral ti
vo xa algun resultado nas pesquisas. FH baaou 
até o 47% e Lula remontou até o 24%. O enfo
que de Lula na última semana de campaña con
siste en convencer aos indecisos (13%) e xogar 
a un segtindo tumo que se realizaría o 25 de 

non vai reducir o núme
ro de empregos no se
gundo mandato, que fará 

as obras de infraestrutura, que incentivará a 
agricultura e aumentará as exportacións: ese é 
o discurso de Lula. O director da campaña de 
Lula, Marco Aurélio Garcia, di que no segundo 
tumo, FH non poderá falar unha causa para os 
investidores estranxeiros e outra para o povo, e 
que terá que asumir un severo plano de axuste 
que é inevitábel e que incluirá unha deprecia
zón do Real. Pero FH ronda o 50% .. .. posíbel 
que gañe no primeiro tumo.+ 
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Mugardos 
probábel ubicación 
da planta de gas 

A localidade de Mugardos 
poderia ser o lugar eleito 
para ubicar a planta 
regasificadora da Galiza, 
segundo estuda o Grupo 
Tojeiro, que xa é proprietário 
dos terrees. A localización no 
centro da ria de Ferro! e a 
sua proximidade ás centrais 
de Cercada e As Pontes 
xogan a prol de Mugardos, 
que ademais proporciona un 
lugar que cumpre todas as 
medidas de seguridade para 
este tipo de instalacións. 
Segundo prevé o Grupo 
Tojeiro, a planta comezará a 
construirse en 1999 e a 
pretensión é que estexa 
rematada no ano 2002. 
Mentres, na cidade de Vigo 
comezou por primeira vez na 
Galiza a distribución directa 
de gas natural a vivendas 
particulares.• 

As traballadoras 
de Tabacos da Coruña 
maniféstanse contra 
a regulación de emprego 

Cento cincuenta e oito dos 
320 traballadores da 
Fábrica de Tabacos da 
Coruña estarian afectados 
polo expedtente de 
regulación de emprego que 
quer pór en marcha a 
factoria. O comité de 
empresa convocou unha 
protesta diante das 
instalacións da fábrica o 
Luns 28 de Setembro para 
protestar por esta medida e 
por crer que pode supor a 
medio prazo o peche da 
factoría. Os membros do 
comité solicitaron unha 
entrevista con Augusto 
César Lendorio, presidente 
da Deputación, e Antonio 
Couceiro, conselleiro de 
lndústria para pedir que se 
manteña a produción. 
Ainda que Tabacalera 
argumenta que sobra 
plantel, desde o comité 
sinálse que un informe da 
empresa só considera que 
hai unha dúcia de 
traballadores de máis. + 

En seis anos 
poderia liberalizarse 
a produción de leite 

A Unión Europea estuda a 
posíbel eliminación das 
cotas de produción láctea 
nun horizonte de seis anos, 
ante a previsíbel entrada na 
Unión de países do Leste 
que son deficitários nesta 
produción. A proposta parte 
de catro estados e en teoria 
apreséntase en defensa da 
libre competéncia. Hai un 
plano de cinco pontos para 
reducir as axudas, ir 
incrementando as cotas até 
eliminalas e substituir as 
actuais medidas de 
intervención. Neste marco 
de posíbel liberalización da 
produción , a obstinación do 
Ministério de Agricultura no 
cobro da supertaxa aparece 
máis como un intento por 
afogar o sector na Gal iza.• 
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DA 
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'As nenas 
van todos os 
dias ao 
comedor das 
monxas' 
Sentadas diante do concello 
de Vigo queren chamar a 
atención sobre a sua situa, 
ción. Son duas mulleres, X. P 
e C.P, que están atravesando 
un problema semellante. Un, 
ha ten tres nenas e a outra 
dous fillos. Levan vários anos 
vivindo nun piso da rua To, 
rrecedeira, do cal receberon a 
arde de desaufizamento para 
mediados de Outubro. Están 
intentando mover papeis, 
axudadas por unha asistente 
social do concello, pero xa 
están avisadas de que vai ser 
difícil darlle volta á situación. 

Cando comezaron a vivir 
nos pisos pagaban un alu, 
guer de 18.000 pesetas que 
as duas, nuns meses, deixa, 
ron de pagar por non ter in, 
gresos. Ambas teñen como 
único ingreso mensual a 
Renda de Integración So, 
cial (Risga). Na última no, 
tificación de desaufizamento 
advírteselles que se trata 
dunha vivenda social á que 
tiveron opción de apresen, 
tar unha solicitude. "Non 
nos enteramos, eles din que 
saiu na prensa e que se noti, 
ficiu á comunidade de vici, 
ños. Nós xa lle dixemos que 
non ternos cartas para mer, 
car o periódico e que a min 
a comunidade non me dixo 
nada", comenta X.P, que 
acaba de trans ladarse a 
Compostela, con axuda dun 
fogar de caridade, para pedir 
unha prórroga para acceder 
á vivenda. Está afectada por 
unha depresión profunda, 
diagnosticada e xustificada 
polos problemas econó, 
micos padecidos nos últimos 
anos. Ali adv~rtironlle que 
o ten difícl. E algo seme, 
liante ao que lle pasou a 
C.P. "Se non nos dan unha 
oportunidade, non sei que 
irnos facer. As nenas xa van 
comer ao comedor das mon, 
xas, que son as que nos bo, 
tan unha man", sinala. 

Coincide o seu caso, nestes 
días, co da muller de Ribeira 
e a sua filla que foron ingre, 
sadas no hospital de Conxo 
o Luns 28 con síntomas de 
malnutrición despois de se, 
manas sen comer e beber. A 
nai, tras traballar durante. 
anos na conserva, quedou 
sen ingresos hai un ano e su, 
fre problemas psíquicos. Hai 
uns meses que se negaba a 
recebir a axuda de Cáritas. • 
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Non se atreve a eliminalo pero non o dota de médios 
no momento de maior prestíxio do programa 

A Televisión de Galiza restrinxe 
a programación do Xabarin Clu&e 
-0- H.V. 

A Televisión de Galiza 
reduciu a unha hora diá
ria . a programación do 
Xabarin Clube en bene
f í c io do programa de 
Ana Quiro. Igualmente, 
os Venres non se emiti
rá, xa que no seu lugar 
irá o programa de varie
dades que vai ser dirixi
do por Xosé Ramón Ga
yoso. O recorte, que ta
mé n é presupostário, 
sucede no momento no 
que o programa ten 
maior prestíxio social. 

A partir de agora o Xa-
barin Clube emitirase de 
Luns a Xoves de seis a 
sete da tarde ademais 
dos fins de semana. Se 
o programa comezou 
cunha emisión de unha 
hora e meia diária, ago-
ra xa só ten unha. Ade-
mais, a emisión diária e 
Luns a Xoves poderá ser 
recortada para permitir a 
ampliación do programa 
de Ana Quiro, que even
tualmente poderá sobar-
dar o seu espazo habitual. 

Tamén foi eliminado o horário de 
emisión da mañá, pero esta su
presión non supón unha eiva im
portante, xa que grande parte do 
público do Xabarin provén do ru
ral e non podia seguir o programa 
á hora que se emitia á mañá. De 
feito, a programación matutina in
fantil ten maior cabida no verán 
que durante o curso escolar. Cer
to é que nas privadas relegan á 
mañá os programas para nenes, 
pero tan isto porque a estratéxia 
destas canles na tarde é primar 
un público formado por amas de 

casa en detrimento dos rapaces, 
que ademais no conxunto do Es
tado son urbanos e si poden ver 
a televisión a primeira hora. 

Outro dos recortes que padece o 
Xabarin Clube é o relativo á reno
vación de contidos, que non se 
produce substancialmente desde 
hai un ano. Esta circunstáncia 
dase nun contexto xeral·de indefi
nición da Televisión de Galiza, 
que dun tempo a esta parte é moi 
cambiante na distribución das pa
rrillas de programación e que es
tá a primar a produtoras alleas ao 
país no momento de encargar a 

produción própria, como 
é o caso da catalana 
Gestmusic, que acapara 
un alto presuposto reali
zando programas para a 
TVG. 

Prestíxio social 

O recorte na programa
ción e nos orzamentos 
do Xabarin Clube pro
dúcese no momento de 
maior prestíxio social 
do programa. A xira re
alizada durante do ve
rán foi un éxito e neste 
momento conta con 
90.000 sócios. 

Ademais , o programa 
máis popular da galega 
vai estrear unha série 
de animación no Nadal. 
Trátase de Vixilantes 
do Camiño, unha série 
debuxada por Migue
lanxo Prado e que de 
momento conta con 
trece capítulos , ainda 
que poderian chegar a 
vinteseis para facilitar a 
sua venda interna
cional, habida conta 

das expectativas depositadas 
por algunhas canles de fóra an
te unha série de grande calida
de. No Nadal, o Xabarin Clube 
emitirá unha longametraxe cos 
catre primeiros capítulos da sé
rie. A película será estreada 
nos cinemas comeríais en Abril 
e logo programarase a série 
íntegramente. 

O prestíxio acadado polo progra
ma é a razón que impide á direc
ción da TVG eliminalo, por isa 
de momento só se produciu un
ha redución no seu horário máis 
un recorte no seu orzamento. • 

Faleceu Maquieira, o porteiro da selección galega 
na Olimpiada Popular de Barcelona de 1936 
-0- X. ENRIQUE ACUÑA 

Nada máis chegar a Barcelona 
os deportistas galegos seleccio
nados para Olimpiada Popular 
atopáronse cos tiroteos do 18 de 
Xullo de 1936 e ali tiveron o seu 
primeiro morto na figura do co
munista lerezano Benito Calvo. 
Era unha_ embaixada de depor
tistas vigueses, marinenses e 
pontevedreses na que figuraba 
Maquiera como porteiro da equi
pa de futbol. Era dos poucos que 
ainda podia contar aquela aven
tura e a posterior traxectoria béli
ca daquel grupo nas fileiras do 
exército republicano. 

Aquel episódio de solidariedade 
e militancia antifascista nacera 
da intensa actividade desenvol
vida entre o mocerío obreirista 
pontevedrés coa posta en mar
cha en 1932 da Asociación Cul
tural Deportiva Obrera a fin de 
introducir entre a xuventude a 
cultura física e os deportes. 

A ACDO xa dera mostra da sua 
capacidade de organización 
cando enviara en 1932 a catre 
deportistas pontevedreses a 
Moscova lago de conseguir a 
solidariedade e os apoios nece
sários do máis progresista da 
sociedade pontevedresa. Axu
das que retomaron en 1936 pa
ra transladar unha ampla dele
gación á Olimpiada Popular de 
Barcelona naquela ocasión coin
cidente coa oficial a desenvover 
na Alemania názi. 

Waterpolistas, nadadores, atle
tas e futbolistas foron escollidos 
entre xogadores da liga de mo
destos, o Eiriña F.C. -no que 
xogaba Maquieira como portei
ro- e xóvenes da Sección De
portiva das Mocidades Gale
guistas como Pepe Rodríyuez 
Ruibal Botones ou seu irmán 
Malecho. A suspensión obrigáda 
da Olimpiada desperdigou a to
dos por frentes, exércitos e des
tinos. Maquieira remataría no 

cruceiro Libertad como adestra
dor da sua equipa Unión. 

Co fin da guerra a Maquiera 
chegoulle o consello de guerra e 
conseguinte encarceramento. 
Tras a liberdade, atopouse coa 
Pontevedra de Vítor Lis Quiben 
e a Pontevedra que, ainda que 
vencedora, odiaba a Vítor Lis. 
Pouco que elexir para uns de
rrotados que volveran daquela 
viaxe solidária e bélica. Virian os 
seus pasos vixilados mesmo 
cando intentaron recompor o te
cido asociativo do deporte. 

Maquieira trunfaria no Ponteve
dra F.C. e lego como adestrador 
levou aquel lendario Marin F.C. 
para convertilo en campéon ga
lego de afeizoados. Mantivo até 
a sua morte, hai escasos dias, 
as suas conviccións democráti
cas, as mesmas coas que trans
mitiu a memória dunha xuventu
de ilusionada pola República e 
cautivada polo deporte.+ 

l DE OUTUBRO DE 1998 

Piden catro anos de 
prisión para un insubmiso 

Celébrase un novo xuízo por 
insubmisión o vindeiro Luns 5 
de Outubro na Audiencia Pro
vincial da Coruña. Desta vez, 
o xulgado é o insubmiso Fran
cisco Brea, para o cal o fiscal 
pede catro anos de prisión ao 
entender aplicábel o anterior 
Código Penal. A Asamblea 
Nacional de Obxección de 
Consciéncia convoca unha 
concentración de protesta an
te a Audiéncia para as nove e 
media da mañán, media hora 
antes de que comece o xuíxo. 
Como testemuñas do mesmo 
asistirán o profesor da 
faculdade de Pedagoxia Suso 
Jares e o escritor Manuel Ri
vas. Ainda considerando a 
aplicación do anterior código, 
a petición normal é a de 2 
anos, 4 meses e 1 dia. • 

O Ateneo Republicano 
protesta pola preséncia 
de Armada na recepción 
a Felipe de Borbón 

A Xunta explicou a preséncia 
do xeneral golpista Armada na 
recepción aterecida a Felipe 
de Borbón por tratarse dun 
noble afincado en Galiza 
-marques de Santa Cruz de 
Ribadulla- que xa ten, 
ademais, participado neutros 
actos como na entrega das 
Medallas de Galicia. A respos
ta da Casa Real limitouse a si
nalar que non sabian que o 
xeneral, artífice do golpe do 
23-F, se atopase entre os con
vidados no Hostal dos Reís 
Católicos en Compostela 
mentres que desde a Xunta 
asegura que a lista de 
asistentes ten que ser aproba
da previamente polos reis. O 
Ateneo Republicano da Coru
ña emitiu unha protesta ante a 
Xunta na que lle inquire as ra
zóns da preséncia de Armada, 
que califican de "indignante". • 

Xúlia Vaquero estréase 
en media maratón 
cun sétimo posto 

O sétimo posta acadado na 
mundial de media maratón po
la atleta da Guarda, Xulia Va
quero, en Uster, Suiza, o Do
mingo 27 de Setembro, foi ce
lebrado como un grande éxito 
tendo en canta que era a pri
meira vez que a corredora ga
lega apresentábase a esta 
proba. Cun tempo final de un
ha hora 1 O minutos 33 segun
dos, a atleta confirma as posi
bilidades para participar no fu
turo da proba de maratón. A 
gañadora da media maratón 
foi a atleta de Kenia T egla Lo
roupe. • 
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Ninguén discute xa o carácter indefinido da trégua enunciada por ETA 

O Governo central manifesta 
por vez primeira a sua disposición ao diálogo 
.+A. EIRÉ 

O Governo central variou o 
seu posicionamento e mani
festou de xeito claro e inequí
voco a sua disposición ao 
diálogo, despois de entrevis
tarse José Maria Aznar con 
Jordi Pujol. A "trampa", co
mo calificaron ao anúncio de 
trégua de ETA, pasou a ser 
en duas semanas "unha gran
de oportunidade para a paz". 

Aznar e o seu Governo non pre
veeron o novo cenário político 
que se lles abriu diante dos pés 
como un gran foxo que os sepa
raba dunha realidade que se ne
gaban a perceber. Os recados 
que lle mandaba o PNV, mesmo 
por interposición da Generalitat, 
anunciándolles a trégua iminen
te e unilateral de ET A, non foron 
tidos en conta, pois sempre pe
saron moito máis os informes do 
ministro do Interior, Mayor Oreja, 
que teimaba en 
que só ia ser un 

de Mayor Oreja, que só ve votos 
no terrorismo, levou a que o Go
verno central pasase descoloca
do durante duas semanas sen 
saber reaccionar e, mesmo, con 
declaracións contraditórias, que 
ainda seguen por parte do mi
nistro do Interior a respeito do 
voceiro do Governo central. 

Agora Aznar debe elaborar unha 
nova estratéxia para Euskadi, pe
ro sabe que non a pode facer só, 
que necesita o apoio dos demais 
partidos. Decidiu así chamar rapi
damente á consulta a alguns dos 
líderes. Pesie a que afirmou que 
consultaría a todos os integrantes 
do Pacto de Madrid, nen o BNG, 
nen UV, nen o PDNI nen o PI, fo
ron chamados á Moncloa. Nestas 
conversas tampouco contou con 
moito apoio, pois só o recebeu 
explícito de Almúnia, nun PSOE 
que tamén se atopa dividido so
bre a táctica a seguir. Por unha 
banda está o núcleo "irreductíbel 

españolista", nucleado ao carón 
de Alfonso Guerra; pala outra os 
desexos de González e os seus 
de darlle, de paso, unha saida 
aos GAL, e, por outra banda, un
ha parte dos cataláns e bascas, 
que pensan que é unha boa oca
sión para estabelecer un estado 
federal. 

Un rouse 
na política guvernamental 

Despois da entrevista de Aznar 
con Pujol e da reunión do Con
sello de Ministros, o Governo 
central deu un reuse na sua polí
tica. Desapareceron oficialmente 
os calificativos de "trampa" ao 
anúncio realizado por ETA e a 
condición de que esta organiza
ción entregase as armas para 
poder talar, para Aznar mostrar 
xa, de xeito claro e inequívoco, a 
sua disposición ao diálogo. 

O voceiro do Governo central, 

Xosé Lois xesto eleitoral sen 
virtualidade políti
ca nengunha. 

- - ----~- ------ - -- ~-- -----------------

Tampouco os cha
mamentos do 
PSOE, concreta
mente de Felipe 
González en tres 
ocasión e de Joa
quín Almúnia, en 
duas, para "tomar 
a iniciativa que 
agora está en 
mans dos violen
tos", foron escoita
dos. Tanto é asi 
que o próprio Al
múnia, á vista da 
iminéncia da tré
gua, despois de 
asinar o acordo de 
Lizarra, fixo á ca
rreira dun can un
ha proposta de pa
cificación tratando 
de non quedar dis
locado. 

A cegueira politi
ca de Aznar, guia
do pola teimosia 

. A. ErnÉ 

Josep Piqué, afirmou que está 
disposto a "seguir avanzando e 
explorando todas as posibilida
des de diálogo que puidesen 
abrirse para consequir que, defi
nitivamente, a trégua poda 
transformarse no comezo dun 
proceso de paz e nunha mani
festación de vontade real do 
abandono das armas". Piqué 
non fixou nen os prazos nen as 
condicións para o diálogo. 

Pesie a todo, o debate continua 
no Govemo e no PP. Mayor Oreja 
négase a que se dean pasos "pú
blicos" antes das eleicións bas
cas, afirmando que "hai que en
tender os resultados do 25 de Ou
tubro antes de mover ficha". Men
tres Aznar recua, Oreja, o mesmo 
que lturgaiz, endurece o seu dis
curso, falando unicamente de "fir
meza democrática". Fían toda a 
sua estratéxia non na paz, senón 
na posibilidade de situar ao PP no 
Governo de Euskadi, para que o 

PNV abandone as 
posicións naciona-
1 is tas, coidando 
que a perda do 
Governo o levaría 
a problemas inter
nos. 

Mentres tanto, o 
lehendakari Ar
danza conseguiu 
o aval para o pro
ceso de paz non 
só da UE, senón 
da mesma OTAN. 
Até o ex presiden
te italiano, Fran
cesco Cossiga, re
al izou un chama
mento para que se 
"aproveite a trégua 
para buscar unha 
saida poi ítica". 
Desde Euskadi 
pénsase que os 
cámbios de postu
ra de Aznar son, 
en parte, conse
cuéncia das pre
sións dos organis
mos políticos, eco
nómicos e milita
res da Unión Eu
ropea.• 

Separar o proceso de Euskadi da reformulación do Estado 
A grande preocupación de Aznar, e tamén 
dunha parte do PSOE, é a de separar o que é o 
proceso de negociación con ET A, coa refor, 
mulación do Estado que demandan CiU, PNV 
e BNG. Esta foi a demanda que o presidente 
do Govemo español lle fixo máis insistente, 
mente a Pujol e a Arzallus. T eima en que é im, 
posíbel dar os dous procesos conxuntamente. 
Desde CiU xa manifestaron que eles non ia es, 
quecer as suas lexítimas reivindicacións na, 
cionalistas, ainda que Pujol tamén manifestara 
que non pretende mesturar nada, pero pronun, 
ciándose no debate autonómico pala "refunda, 
ción" do Estado. Arzallus, pola sua banda, dei, 
xoulle claro a Amar que é imposíbel un proce, 
so de paz en Euskadi se non se satisfán moitas 
das demandas nacionalistas, ainda que está dis, 
pasto a aprazalas até que se consolide a paz. 
Carlos Garaikoetxea tamén lle expuxo ao xefe 

do govemo español como a paz e as demandas 
nacionalistas non se poden separar. 

Mentres que PP e PSOE tentan represar a 
enxurrada nacionalista aberra en Barcelona, 
poñéndolle encaros á demanda da reforma 
da Constitución, mesmo coutando o posíbel 
debate, Felipe González fai as suas próprias 
leituras, exercendo de mestre de Aznar. O ex 
presidente do Govemo español manifestou 
que "só hai que leer o acordo de Estella xun, 
to á Declaración de Barcelona. O que queira 
desligalos que os desligue, pero forman parte 
dun mesmo paquete. Non é pura casualidade. 
É algo pensado, moderado e sério". 

Miguel Herrero de Miñón, un dos ponentes 
constitucionais, considera, pola sua banda, 
que a Declaración de Barcelona "é perfecta, 

mente lícita desde o ponto de vista constitu, 
cional e, ademais, recoñece a existéncia do 
Estado español, pero non discute a sua inte, 
gridade. O que fa¡ ese texo é adecuar a sua 
estrutura á plurinacionalidade". 

A respeito da reforma constitucional, quen 
fora compañeiro de Fraga, afirma, coincidin, 
do con Pasqual Maragall, que "as necesidades 
de agora non son as de hai 20 anos, pero ain, 
da que a Constitución non sexa intocábel, 
considero que non hai porque modificala, se, 
nón que chegaria cunha interpretación máis 
elástica que as que xa se fixeron", mesmo pa, 
ra lograr un estado plurinacional. Neste sen, 
so criticou que desde o Estado se anclara tan 
lixeiro para ceder soberanía "máis alá dos p¡, 
rineos e se sea tan tacaño para facer o mesmo 
dentro do própio Estado".• 
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Falecen 38 persoas nun 
accidente aéreo en Melilla 

O pasado Venres 25 de 
Setembro un avión da compa
ñia Pauknair estrelouse cando 
realizaba as aproximacións ao 
aeroporto de Malilla. As 38 
persoas que viaxaban a bordo 
faleceron no sinistro. Ao pare
cer o piloto realizou unha ma
nobra fallida e, por falta de vi
sibilidade, confundiu a ruta de 
aproximación, chocando con
tra un monte situado a 12 qui
lómetros do aeroporto. O apa
rello aéreo, un cuatrimotor a 
hélice, cubria a ruta entre Má
laga e Melilla e a bordo del 
viaxaba a azafata galega Ro
sa Baz, que substituia a unha 
compañeira que estaba enfer
ma. O acidente é o primeiro 
que se produce no Estado es
pañol nos últimos 13 anos.• 

Demite o secretário 
da Delegación 
do Governo en Astúrias 
por defender á Falanxe 

O secretário xeral da 
Delegación do Governo cen
tral en Astúrias, José María 
Pérez, apresentou a sua de
misión polo escándalo cau
sado despois dunhas decla
ración suas do pasado 18 
de Setembro nas que 
loubou a figura de José An
tonio Primo de Rivera, arre
meteu contra as "tribus na
cionalistas" e defendeu á 
organización fascista Falan
xe Española. As 
declaracións, realizadas no 
decurso dun acto castrense, 
provocaron unha intensa 
polémica en Astúrias e mes
mo incomodaron a alguns 
dos militares que estaban 
presentes no acto, celebra
do na vila de Trubia. • 

Maragall defende 
unha leitura federal 
da Cons6tución 

O candidato do PSC á Gene
ralitat de Catalunya, Pascual 
Maragall, navega entre duas 
augas. Dunha banda ten que 
matizar as declaracións de Fe
lipe González aludindo a Sa
raievo e Albánia, calificándoas 
de "infelices" e da outra non 
pode quedar atrás no debate 
de reformulación do Estado. E 
preso entre o seu partido e a 
sua candidatura á presidéncia 
dun país como Catalunya, Ma
ragall proclama que ainda ere 
na Constitución, ainda que pa
ra facelo defende unha leitura 
federal da fei fundamental. Na 
sua pirueta, o candidato socia
lista acusou ao presidente da 
Generalitat, Jordi Pujol, de an
dar ao seu rego e apontarse a 
esta opción federalista.• 
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Lafontaine di que o POS será o centro da política nos novas lander 

O paro e a reconversión restituen protagonismo 
ao comunismo e afortalan aos socialistas en Alemaña 
* G. LUCA 

Un de cada catro alemáns do 
Leste está no paro porque a 
unificación reconverteu a in
dústria pero liquidou postos de 
traballo arreo. A caida de votos 
da direita democristiana de 
Kohl traduce a altísima preocu- . 
pación do eleitorado polos 4 
millóns 200 mil parados de to
do o país que escolleu aos so
cialdemócratas da SPD e aos 
comunistas do POS, disposto 
a formar grupo parlamentar 
despois de superar o 5% dos 
votos. Os verdes, que perden 
representación no Bundestag, 
gobernarán cos socialistas. 

A factura de 49 escanos na cá
mara baixa que lle cobran a Kohl 
está redactada polos parados, 
os despedidos e os que ven 
ameazada a sua xubilación. O 
acorde é absoluto sobre esta 
opinión. Durante a campaña, a 
direita apresentou a Kohl co per
fil dun elefante sábio e prudente, 
a mesma imaxe de forza tran
quila coa que Mitterand se defi
ni raen várias campañas. Os so
cialistas viraron esta caricatura 
paternalista na dun dinosáurio 
disposto a romper o sistema de 
protección social e os votantes 
se apropriaron desta imaxe. To
dos os pasos de Kohl endereza
dos a recortar as prestacións de 
paro ou enfermi-

Brandenburgo votou comunista a nove anos da desaparición do muro. Caterina Muth encabez:ou a lista do PSD no distrito. 

dade, a liberalizar 
os horários de o 
apertura do co- S 

pera Kohl a proibición comunitá
ria de investir por riba do 6% do 
volume de negócio, en contra da 
construcción naval das rias ga
legas. Ainda, así, a reconversión 

derrubouno no re
co nto de votos. 
Schroder repugna 
aos Verdes que 

mércio de planta 
grande, a reduc
ción das partidas 
para a reconver
sión das minas 
do Ruhr, foran 
bloqueados palas 
protestas. O 
Chanceler tamén 
fracasara no seu 
intento de refor
mar a fiscalidade, 
a consecuéncia 
da oposición do 
SPD, que domi
naba a cámara 

nacional-socialistas 
desaparecen e 
sobe Georg Gysi 
que está disposto 
a dar o seu voto 

lle fixeran a vida 
imposibel cando 
governaba a Bai
xa Saxónia entre 
1990 e 1994 e os 
Verdes reservan 
a sua decisión de 
intervir no gover
no federal des
pois de participa
ren en dez dos 
dezaseis parla
mentos dos esta
dos. Prevalece a 
diferéncia entre 

ao governo 
centrista de 
Schroeder. 

federal, no ano 
horribel de Kohl, 
1997. O desgaste 
producido polo 
fracaso parla-
mentar foi criando a imaxe dun
ha direita incapaz de governar. 

Nove anos sen o Muro 

O outro imposto alto que o eleito
rado alemán lle cobra á direita vai 
polo custe da unificación. No 
CDU e na SPO cargan a unha 
catastrófica administración comu
nista o prezo carísimo da recon
versión, tanto en subvencións co
mo en postas de traballo e indús
trias liquidadas. Nos íander do 
Leste coidan que esta responsa
bilidade é da xestión do governo 
de Kohl como ben expresa o de
sastre eleitoral da direita no Les
te, na véspera do noveno aniver
sário da caida do Muro. A Alema
ña do Leste vota polos comunis
tas e os socialistas, se tomamos 
como mostra o lander de Mec
klemburgo, con 34,6% para o 
SPD e 24,4 para o POS. Polos 
estaleiros de Meclkemburgo rom-

rea/os, dispostos 
a participar nas 
institucións públi
cas, e fundís, que 
manteñen unha 
posición ácrata. O 

debate divide á dirección Verde, 
convencida da necesidade de in
tervir no governo federal e as ba
ses que desconfian do custe de 
tal facer. 

Os comunistas levaron os votos 
da xente moza do Leste que na 
eleición denanterior foran para a 
direita, tendéncia que alguns in
terpretaron como un decidido ca
miño de Damasco nazi da anter
ga ROA. Os nacional-socialistas 
desaparecen e sobe Georg Gysi 
que está disposto a dar o seu vo
to ao governo centrista de 
Schroeder. O lider comunista di 
que o partido da esquerda será a 
partir desta elección un perfil im
presci nd íbel dentro da paisaxe 
política alemá. O POS deixa de 
ser un partido do Leste e ten pre
senta en todos os lander desde 
os que vai facer unha oposición 
socialista de esquerda. Agora, en 
Saxonia-Anhalt, o governo socia-

lista depende do apoio dos co
munistas e en Mecklemburgo go
vernarán en coalición, segundo 
todos os vaticínios. Osear Lafon
taine , o Torquemada de Gysi 
desde que o brillante dirixente 
dos comunistas comezou a dei
tar cargas de profundidade con
tra a desregulación e o barbeito 

Reparto dos votos 
do Bundestag desde 1949 en % 
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do sistema industrial e agrícola 
da ROA, declara que o POS está 
chamado a ter un protagonismo 
central nos novas lander. Cos 
votos do 27 de Setembro os co
munistas formarán grupo na cá
mara baixa co que remata un 
tempo de ostracismo e caza de 
bruxas que nace coa Guerra 
Fria. Desde os anos 30, o comu
nismo alemán remonta as pur
gas nazis, a guerra, a partición, a 
proibición imposta polos nortea
mericanos, a caida do Muro, a 
inimiga do COU e o voluntariado 
inquisidor dos social-democratas 
para anunciarse outravolta como 
o eixo da política de esquerdas. 

Dos 669 escanos da cámara 
baixa (nas eleccións do 94 taran 
672) 298 foron para o SPD (252 
no 94); 47 para os Verdes (49), 
44 para o FPD (liberais) (47); 
245 para o CDU de Kohl (294) e 
35 para os comunistas (30).+ 

MA!\'UEL ALONSO 

Perseguir ao torturador 
A CIG vai participar na campaña para recoller medio millón de sina
turas que axuden a levar a xuizo aos represores arxentinos e chilenos. 
Non é só porque houbese moitas vítimas galegas ou fillas de emigran
tes, que tamén, é porque se os direitos humanos teñen unha declara
ción universal, aos seus violadores haberá que perseguilos até o fin da 
terra. Un deses canallas é o comisário bonaerense Miguel Osvaldo 
Echecolatz. Entre outros asesinatos de própria man, esta o de Maria 
Seoane T oimil, unha galega de Silleda. lmpútanselle por razón do seu 
cargo o secuestro de 108 persoas, das que desapareceron 76. 

Nun artigo recente en Pagina 12 Osvaldo Bayer lembraba o seu perfil 
"represor exemplar, executor de adolescentes pala saude da sociedade e 
a pátria toda, torturador de alcúmia, eficacísimo, home de axoenllarse 
para tomar comunión dominical. No Bairro Norte, sempre asequíbel 
Etchecoatz disculpouse cos seus viciños polo barullo que fixeron Hijos 
[a asociación de fillos de desaparecidos] ao chamalo asesino. Alónxome 
do lugar e dígame a min mesmo: a gangrena con pus da nasa sociedade 
non é ese boneco sanguiñentol. A gangrena constitúea a sociedade pu
silánime que permite que un asesino <lesa calidade de baixeza esteña li
bre". Cada sinatura nesa campaña palas 500.000 pode axudar a pe
chare con sete chaves a todos os Etchecolatz que no mundo son.• 

l DE OUTUBRO DE 1998 

Fatos Nano deixa o 
governo de Albánia nas 
mans dun correlixionário 

O socialista Fatos Nano 
decidiu abandonar o governo 
de Albánia despois das 
tensións criadas no país 
palas revoltas golpistas 
auspiciadas polo ex 
presidente, o conservador 
Sali Berisha. Nano será 
relevado na presidéncia do 
governo por Pandeli Majko, 
outro socialista de trinta anos 
man direita de Fatos Nano 
nas revoltas de 1990, que 
desembocaron no cámbio de 
réxime político en Tirana. 

Despois deste relevo, Sali 
Berisha manifestou a sua 
disposición para colaborar co 
governo, ainda que non 
rexeitou continuar a presión 
na rua cunha povoación 
fortemente armada.+ 

Marrocos organiza 
outra marcha verde 
ao Sahara 

Ante a inminéncia dun 
novo encontro en Lisboa 
entre a Frente Polisário e o 
Governo de Marrocos, este 
último país anunciou unha 
mobilización nacional para 
realizar unha nova marcha 
verde ao Sahara Ocidental 
e unir á opinión pública 
ante o referendo de 
autodeterminación do 
Sahara, proxectado para 
Febreiro ou Marzo de 1999. 
Dentro dos planos de 
Marrocos está forzar á 
ONU a aceitar incluir no 
censo a 58.000 
marroquinas e asi volcar 
ao seu favor o resultado da 
consulta e non ter que 
abandonar a ex colónia 
española. 

As Nacións Unidas 
confian, pola sua parte, 
que a reunión de Lisboa 
abra definitivamente o 
camíño da paz.• 

Bélxica suspende 
as deportacións forzosas 
tras a morte 
dunha nixeriana 

O escándalo suscitado en 
Bélxica pola marte da moza 
nixeriana Semira Adami a 
consecuéncia dos 
procedimentos empregados 
para acalar ás persoas 
expulsadas do país, as 
autoridades belgas decidiron 
suspender as deportacións 
forzosas de 15.000 persoas 
ás que Bélxica non permite 
continuar vivindo en Europa. 
Semira Adamu, de 20 anos, 
estaba fuxida en Bélxica e 
pedira asilo para evitar a sua 
voda cun home de 65 anos, 
pero as autoridades belgas 
non concederon o asilo e 
cando foi expulsada, no avión 
un xendarme colocoulle unha 
almofada na boca para 
impedir que chamase a 
atención dos pasaxeiros. 

A consecuéncia disto entrou 
en coma e faceleu nun 
hospital belga.+ 
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REDE TRENS TRD. A CORUÑA - VIGO / VIGO - A CORUÑA 

A DIARIO. 

TRD. LEVAMOS UN ANO AO SEU CARÓN. 

Ü NOSO TRD CUMPREU UN ANO. TRESCENTOS SESENTA E CINCO DÍAS MOVENDO AMÁIS DE SEISCENTOS 

MIL VIAXEIROS, CON DEZASEIS TRENS DIARIOS, UNHA AMPLA FRECUENCIA E UN ELEVADO 

NIVEL DE CONFORT E SEGURIDADE. 

SEGUIREMOS ESFORZÁNDONOS POR MELLORAR, DÍA A DÍA, ATA CUMPRIR TODOS OS NOSOS OBXETIVOS. 

FELICIDADES A TODOS OS QUE, DISFRUTÁNDOO A DIARIO, FAN POSÍBEL QUE O NOSO TRD CHEGUE A SER 

INPRESCINDÍBEL NA GALICIA. 

VAMOS A MÁIS. 
~---··--·-···· ·------·-··········---- ---- ·······-.. -------~ 
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1 "Eta ten que 
1 

demostrar con feitos 1 
1 que quer a paz". La 
1 
1 Voz de Galicia 

salienta en primeira 1 
1 páxina esta frase de 
1 
1 Aznar. Nas interiores, 

Xaquín Marin revela o 1 
1 disparate do 
1 presidente: "A ETA 1 
1 haberá que pedirlle 
1 en todo caso 
1 auséncia de feitos". 1 
1 
1 
1 Hai quen pensa que 1 
1 Clinton é un pirolas 
1 por se deixar cachar 
1 facendo cochinadas 1 
1 por baixo da mesa de 

pausanto de 
MacKinley. Os grupo 
de presión da 
indústria militar 
fixeran por levantarlle 
unha história de saias 
que tumbase a John 
Kennedy e, como non 
daban feito, 

1 
organizáronlle un 
desfile por Dallas. 

O BNG de Silleda 
propuxo darlle o 
nome do último 
alcalde republicano a 
unha rúa e o PSOE 
recusou nun pleno a 

1 iniciativa por 
considerar que 

e· poderia abrir ve/las 
feridas. É este o 
mesmo partido que 
batallara por 
recuperar a memória 
de Quintanilla, 
Botana, Blein, 
Bilbatúa ... ? 

Ninguén pode citar 
un pensamento 

IA,; 
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Castelao e 
o egoísmo de bascas 
e cataláns 
Desde o mes de Xullo pasado 
son moitos os regueiros de tinta 
que fixo correr a Declaración de 
Barcelona asinada polos que se 
deu en denominar nacionalismo 
periféricos. Lego viria o Pacto de 
Estella (ou Lizarra), como preám-
bulo dunha noticia que nos col-
mou de espe-
ranza e ledicia: 
a tregua indefi-
nida de ETA. Non son un Sen embargo, 
a meirande sesudo 
parte da povo-

estudosoda ación seg u e 
albergando dú- obra de 
bidas non só 

Castealo, pero pola sincerida-
de deste alto atreveríamae a 
ao fago terro-
rista, senón afinnar que el 
polas verda- obraba como un 
deiras preten-

federalista sións dos na-
cionalismos 
basca, catalán 
e galego. Fála-
se do dereito á autodetermina-
ción dos pobos sen explicársenos 
ben cómo se poderia levar a ca-
bo dun xeito non traumático (léa-
se risco de balcanización no Es-
tado). Os· xuristas comentan que 
a reforma da actual Constitución 
española pasa primeiro polas 
Cortes Xerais, e logo, por sorne-
ter a devandita reforma a referén-
dum popular. Velaí a miña primei-
ra pregunta. ¿ Voltarían todos os 
españois ou só os habitantes das 
zonas xeográficas afectadas? O 
derradeiro fin que se persigue 
con istas declaracións e pactos, 
¿é a percura da separación do 
resto de España? 

Veñen á miña memoria as verbas 
do naso irmao Daniel, cando no 
Sempre en Galiza afirma que "a 
independencia absoluta dos po-
vos era natural cando cada país 
producía o que os seus habitan-
tes necesitaban; pero esta inde-
pendencia é imposible cando as 
necesidades dos homes desbor-
dan a decotio os lindeiros da súa 
nación". Non son un sesudo estu-
doso da obra de Castelao, pero 
atreveríame a afirmar que él 
obraba como un federalista, máis 
que coma un separatista. Incluso 
con risco a ser denostado por un 
amplo sector dos lectores de A 
Nasa Terra, opino que Castelao 
tiña un sentimento españolista 
non exento de cero espírito impe-
rialista, como o demostran algun-
has das súas teses plasmadas 
igualmente no seu Sempre en 
Galiza: "O castelán pode ser idio-
ma oficial do Estado; pero non é 
máis hespañol que o catalán, o 
galega e o vasco. Toda-las lín-
guas que se talan en Hespaña 
son igualmente hespañolas. E 
proclamamos esta verdade en 
nome do noso ideal hispánico". 
"Nós somos hespañoes d-unha 
Hespaña plurinacional orgaizada 
en Estatuto único e capaz de re-
xir os destiños da Península lbé-
rica. Unha Hespaña que mesmo, 
se volvese reunir con Portugal re-
cobraría ipso facto, a categoría 
de gran potencia". Agora que vol-
tamos a talar de Galeuzca, cóm-
pre que tañamos presentes as 
verbas de Castelao dirixidas a 
Ramón Somoza desde Bós Aires 
(Véxase Castelao: as cartas de 
América. A Nosa Cultura 12). "A 
historia de Galeuzca no desterro 
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puxo en evidencia o egoísmo dos 
vascos e cataláns, que xogan á 
política de posit;>ilidades anque 
presuman de gran pureza na
cionalista" ( ... ) "Nós representarí
amos a Hespaña periférica, tole
rante, transixente, defensora da 
armonía peninsular". 

Xa para rematar, fareino se mo 
permitidas cunha derradeira 
pregunta. Se como decía Caste
lao ao referirse á constitución 
republicán, ésta era un punto de 
partida. ¿Que opinión lle mere
cería a nosa actual Carta Maga
na? ¿Colmaría as aspiracións e 
desexos de tantos e tantos mi
lleiros de galegas falecidos no 
exilio como consecuencia da 
Guerra Civil? Unha aperta. • 

Xuuo llAMos GuZMAN 
(COMPOSTELA) 

Un atlas trabucado 
Estoutro dia fun máis parvo do 
que adoito e fixen unha compra 
catastrófica, un atlás en cederrón 
("Atlas mundial 3D de F&G Edito
res, Madrid). Vendíase nos quios
cos como primeira entrega de va
rios cederróns dedicados a cues
tións variadas (medicina, astrono
mía, pintura ... ).Non é caro para 
unha publica-
ción neste so-
porte, pero o 
presunto atlas Porexemplo, 
é un desastre. 
lntentarei de- unha de 
mostralo para 
que os leitores ortografia: 
se preveñan Otiguiera, 
deste tipo de Mondoñero, 
productos 
"multimedia". Castro 

Abrín o atlas Candelas. 
pola Galiza, a 
zona do mun-
do que mellar 
coñezo. Primeira sorpresa, un 
atlas en español editado en Ma
drid case non amplía o mapa de 
España. Os nucleos de poboa
ción que aparecen non son os 
máis importantes. Faltan unha ci
dade como Vilargacía, e vitas ca
beceiras de comarca como Verín, 
O Barco, Xinzo, Viveiro, Redon
deta, Silleda, Ordes, Padrón, Ma
ride ou Arzúa. Pero están, entre 
outros, núcleos como Moeche, 
Bóveda, Trasmiras ou Crecente. 

O mapa non distingue en signo 
ou letra montes como O Cadra-

món dos núcleos de poboación. 
Vai de ortografía: "Ortiguiera" 
"Mondoñero", "Castro Candelas". 
En Portugal, "Matoshinos" ... E as 
formas deturpadas dos topóni
mos (ex. "La Coruña"). 

A importancia relativa dos nú
cleos, simbolizada nos tamaños 
de punto e letra, engañosa. Na 
provincia de León, punto grande 
para a capital, puntos medianos 
para núcleos de ata vinte mil ha
bitantes, Astorga e Villablino. E 
Ponferrada, ces cincuenta mil , 
tena pequeno. Hai esta desorde 
en todo o mapa. Na provincia de 
Ourense, Saltar aparece con 
punto mediano mentres as ca
beceiras Verín, O Barco e Xinzo 
nin aparecen. 

Nengun mapa do cederrón di 
onde está o norte nin a escala 
empregada, distinta entre uns 
mapas e outros. Todo mapa de
be ter esas indicacións, necesa
rias para representar o territorio 
e orientarse nel. 

Movo o rato polos mapas e na 
dereita indícanme lonxitude e la
titude precisando graos, minutos 
e segundos. Busco latitudes de 
capitais europeas. Compostela 
anda nos 42º (N) , París polos 
47º, Berlín sobre os 522. Todo 
moi tóxico ata que miro o mapa 
de Rusia. Moscova aparece nos 
46º ou sexa ao sur de París. Re
viso a lonxitude e resulta que 
decrece cara o leste. O meridia
no cero está neste mapa ao les
te de Moscova. Nunca aperes
troika tora tan lonxe eliminando 
as barreiras leste-oeste ... 

No mapa de Turquía, as latitu
des medran cara arriba ignoran
do o norte real ( neste mapa, na 
esquina superior dereita). As 
Canarias están nun cadro sobre 
o Mediterráneo, pero o progra
ma mide coordenadas igual 
dentro e fóra do cadro. O mapa 
"ampliado" da Guinea Ecuatorial 
non trae a capital, Malabo, que 
está nunha illa e tal vez os infor
madores non saben nadar ... 

A "axuda" do programa desco
ñéz oa. Non puider acceder a 
ela. Fago clic co rato pero nada 
parece suceder. Moitos dos "ví
deos", cortes de son e comenta
rios son de risa. O apartado de 
música de cada país recolle ás 
veces fragmentos feítos con te
clados e batería, como a música 
dalguns restaurantes chinases. 
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O vídeo dedicado a Compostela 
empeza así: "Desde el cerro de 
san Cristóbal, la vista se recrea 
en una panorámica completa de 
Santiago". Non seu de monte 
ningún de san Cristovo en Com
postela nin de elevación do te
rreo na Galiza co nome de ce
rro. Ese "cerro" está en Santia
go de Chile. Asi que confío no 
resto de contidos da obra. 

Haberia que enmarcar o pé dun
ha foto que di: "Se trata de una 
zona con un clima extremada
mente seco, con escasos ríos 
que alimentan con dificultad a las 
tierras y a sus habitantes, hacién
dose necesaria la energía hidroe
léctrica". Se alguén comprende o 
sentido desa necesidade, quemo 
explique. Gratificarase. + 

C ÉSAR SALGADO GARCIA 
(A CORUÑA) 

Duas felicitacións 
e duas preguntas 
a propósito 
das oposicións 
á tecno lo xi a 
"Moitos xuíces son absoluta
mente incorruptibles, ninguén 
pode inducilos a facer xustiza" 

Para os membros dos tribunais 
dúas felicitacións: 

1 i! Pela vasa "altísima cualifica
ción profesional", xa que con ca
se catrocentos aspirantes non ti
véchedes de abondo, e como 
consecuencia 
un 30% das 
prazas ficaron 
vacantes, ao Q t'd 
non "poder" ¿ ue sen 1 o 
atapar persa- ten convocar 
as que chega- prazas que non 
rían a ser 
o s / a s se van dar? 
vosos/as com-
pañeiros/as al-
gún día con 
dignidade e profesionalidade se
mellante á vasa. 

2ª Porque nos tempos que co
rren de traballo en precario, avo
sa decisión de deixar deliberada
mente xente no paro, esixe unha 
grande temperanza e fortaleza 
espiritual para manter a concien
cia tranquila -que non durmida-. 
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Para os lectores en xeral, dúas 
preguntas: 19 Que sentido ten 
convocar prazas que non se 
van dar. 29 Que escuras fíos 
están "realmente" movendo to
do isto?+ 

FRANCISCO J. BECERRA E 
Luís LOSADA 

(PONTEVEDRA) 

Reflex6es sobre 
a oficializa\:om 
do mirandes 
Há uns dias tínhamos oportuni
dade de ter nos jornais a agra
dável notícia de que o parla
mento de Portugal tinha proce
dido a outorgar ao mirandés o 
estatuto de 
língua oficial. 
O mirandés é 
umha varie
dade histórica 
de asturiano 
que conse
guiu sobrevi
ver desde a 
ldade Média 
em território 
do estado 
portugués, na 
comarca de 
Miranda do 
Douro. A pro
posta de ofi
cializa c; o m 
procedia 
{atentos a di
ferenc;a de ta-
1 ante!) do 
próprio Parti-
do Socialista 
Portugués. 

Continuama 
identificar 
fronteiras 
administrativas 
com fronteiras 
linguísticas para 
casos como os 
dogalego
portugués ou o 
asturiano; mas 
nomparao 
espanhol 

A situac;om abriga-nos, como 
galegas, a manifestar tres con
sidera9óes: 

1) Em primeiro lugar reclamar 
do Governo "Autónomo" Astu
riano a oficializa9om do astu
riano a todos os efeitos nas zo
nas de Astúrias de que é natu
ral, situa9om que ainda nom 
aconteceu e que demonstra o 
pouco interesse que tenhem os 
partidos centralistas espan
hóis, se nom existe a suficiente 
pressom social, por avanc;ar 
nos processos descentra! iza
dores. O mesmo cabe manifes
tar ao Governo de Castela-Le
om, em muitas de cujas zonas 
ainda se conserva a antiga lín
gua asturiana. 

2) Em segundo lugar, como 
galegas, corresponde-nos ad
vertir as autoridades compe
tentes em matéria linguística 
de Miranda e de Uvieu, dos 
perigos quesupom, a fragmen
tac;om linguística. E importante 
para a presservac;om do astu
riano tanto em Miranda como 
em Astúrias, Leom ou Samora, 
que se proceda a unificar no 
possível as diferentes varieda
des, depurando a Hngua de lu
sitanismos (no caso mirandés) 
ou castelhanismos (no resto) 
que podam obstaqulizar a uni
dade linguística. E importante 
que a língua asturiana nom se 
veja atrapada por mercenários 
filológicos dos interesses do 
centralismo como os que bo
lem por alguns "departamien
tos de gallego" das nossas 
ur.iversidades, defendendo 
contra todo sentido absurdas 
normativas linguísticas que só 
suponhem a assimilac;om defi
nitiva ao castelhano da ncissa 
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língua e a sua separac;om arti
ficial do tronco galega-portu
gués de que indubitavelmente 
forma parte. 

3) Em terceiro lugar, também 
como galegas, corresponde
nos manisfestar aos membros 
da Academia da Llingua Astu
riana o nosso desejo de que, 
numha acc;om de sensatez 
científica, procedam a admitir 
o carácter galega das falas de 
Entre-Eu-e-Návia, dentro do 
territorio da Comunidade de 
Astúrias; centrando os seus 
esforc;os na defesa, coorde
nac;om e estudo do que real
mente é asturiano, quer dizer, 
o que se conserva no resto da 
Comunidade Asturiana, na Co
munidade de Castela-Leom e 
em Miranda. 

A mostra de boa vontade mani
festada polo Estado Portugués 
ao oficializar o mirandés ainda 
antes que o tenha sido o pró
prio asturiano em Astúrias con
trasta com o talante obstaculis
ta e o desejo assimilacionista 
manisfestado pola Academia 
da Llingua Asturiana com res
peito ao galego-portugués de 
Entre-Eu-e-Návia, converten
do-se em cúmplice do centra
lismo (ao negar aos seus habi
tantes a possibilidade do con
tacto cultural com o resto do 
mundo galega-portugués) e 
caindo no mesmo erro dos indi
víduos que nas nossas univer
sidades e desde os seus "de
partam i e ntos" continuam a 
identificar fronteiras adminis
trativas com fronteiras linguísti
cas para casos como os do ga
lega-portugués ou o asturiano; 
mas nom para o espanhol. • 

LucIANo CAAMANHo GARcIA 
(Luoo) 

A Xunta e os cursos 
de formación 
Desde hai unhas semanas e co 
traspaso das competéncias do 
lnem á própria Xunta de Galiza, 
através da Consellaria de Família 
e Promoción de Emprego, Muller 
e Xuventude, o Centro Nacional 
de Formación Ocupacional vén 
de remitir unha série de misivas a 
moitas desempregadas que per
ceben prestacións do lnem, ben 
sexa a nível contributivo ou ben a 
nível asistencial, como pode ser 
o subsídio de desemprego. As 
cartas informan da realización de 
cursos de capacitación laboral 
para mellorar as posibilidades de 
inserción laboral. 

Aqui pode verse claramente a 
dicotomia entre a vontade da 
própria Xunta de Galiza de xerar 
emprego e rebaixar a bolsa de 
parados e os prexuízos laborais 
e sociais que inconscientemente 
poden provocarse a moitas per
soas desempregadas, que posú
en experiéncia laboral abonda e 
tañen responsabilidades familia
res. O texto refundido da Lei Xe
ral da Seguridade Social sinala 
claramente que podará extin
guirse o direito a perceber a 
prestación de desemprego, can
do haxa un rexeitamentamento 
dunha oferta de emprego axeita
da ou exista unha negativa a 
participar en traballos de colabo
ración social, programas de em
prego ou en accións de promo
ción, formación e reconversión 
profisionais, salvo causa xustifi
cada. Daquela, que acontece 
coas mulleres ecos homes que 
levan traballando moitos anos 
na mesma actividade coa sufi
ciente cualificación profisional? 
De negárense a realizar os cur
sos, poderian perder os direitos 

Suso Sanmartin 
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á prestación por desemprego? 

Os desempregados de longa 
duración ou con experiéncia la
boral o que queren é traballar. 
Non creo que sexan moitos os 
traballadores que queiran estar 
na casa e viver coa miséria eco
nómica do subsídio. A Xunta de 
Galiza, através das oficinas de 
desemprego e das axéncias de 
colocación 
deberian res-
peitar os direi
tos adquiridos 
dos desem
pregados e 
oferecerlles 
un emprego 
axeitado, co
mo sinala a 
própria leí, e 
dirixir os cur
sos de forma
ción ocupa
cional para os 
mozos e os 
demandantes 
dun primeiro 

Non creo que 
sexan moltos os 
traballadores 
quequeiran 
estar na casa e 
viver coa miséria 
económica do 
subsídio. 

emprego. Na realidade aconte
ce que tanto as oficinas de em
prego como a Consellaria de 
Família da Xunta de Galiza ain
da non saben moi ben por onde 
encauzar as saídas profisionais 
para os traballadores cualifica
dos e cal vai ser a resposta le
gal a todos aqueles traballado
res que rexeiten estas cursos, 
por entender que de nengunha 
maneira son unhas ofertas axei
tadas. Ao final os profisionais 
vamos ter que botar man da xu
risprudéncia. • 

XosÉ MANuEL PENA 
(RrvEIRA) 

Un xigante 
pnnc1pesco 
en Allariz 
Leo na prensa que o Anxo 
Quintana agasallou ao Visitan
te Real co libro Allariz, con tex
tos de Marcial Suárez e foto
grafias de Xosé Luís Suárez 
Canal. Postes a regalar e a 
costa de cair pesado polo ca
rácter reiterativo das miñas 
prédicas e recomendacións de 
ignorante voluntarioso, eu aga
s al l áb ao ta-
mén, se nes-
tes casos 
agasallar ten 
algun sentido 
máis alá da 
pura ritualida
de ou elegán
cia xestual, o 
magnífico li
bro-do cu -
mento que é 
O acomoda
dor e outras 

Mal non lle ha 
sentar ao mozo 
borbónico un 
mergullamento 
republicano nos 
personaxes 
reais que bulen 

narracións, nassuas 
ainda que o , • 
mozo desti- paxmas. 
nado ao trono 
o deixase es-
q u ec id o nun 
estante da Biblioteca Real e 
non lle botase unha aliada en 
toda a sua vida. Velai o meu 
radical cepticismo sobre a von
tade leitora e entendedora da 
língua do pavo e da realidade 
social desta ou de calquer ou
tra monarquía. Agasallarllo, si; 
facer confianza en que lea con 
proveitos os personaxes reais 
que bulen nas suas páxinas, 
pouca. Xa sabedes aquilo: 
Agasalláronlle a Bíblia en ver
so e só sabia ler en prosa. 

brillante de Ruperto 
Murdoch, unha 

1 
1 
1 
1 insignificáncia, un 
1 pensafeble que di 
1 que vende periódicos 
1 
1 como poderia vender 

patacas, con perdón 
das patacas. 
Desprécia aos seus 
leitores pero aparece 
nas portadas dos 
diários porque dinque 
pode transmitir as 
suas ideas ao 75°/o 
da poboación 
mundial. 

1 A Pérez, alcalde de 
Vigo por sufráxio 
universal, tíralle da 
cadeira o seu partido 
desde hai un ano. En 
plena guerra ca 
comité eleitoral do 
PP, cedeu á tentación 
de exercer o 
desacreditado ofício 

1 de profeta: "o próximo 
Alcalde de Vigo 
apelidaráse Pérez". 
Non se decatou que 
o candidato do 
Bloque chámase 
Pérez de primeiro, 
coma el. Para 
reforzar a opción, 
Fraga ven de nomear 
a Corral Pérez 
candidato do PP. 

11 As frontes de 
partidos nunca 
trouxeron causa 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

... f • ·~,.. <#, .. \ t - \ ... .· 



~ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1. 

boa", vai avisando 
Mayor Oreja de 
emisora en emisora. 
Se o di polo desastre 
da fronte de Ajuria 
Enea, igual leva 
razón. 

Fraga pronunciou 
hai dias esta 
senténcia: "A libre 
circulación de 
persoas e capitais 
exixe direitivos con 
visión estratéxica". E 
para facer práticas, a 
raia de Xibraltar. 

Cando estaba de 
ministro de Franco, 
Fraga dixo que a 
guerra de Vietnam 
era causa de horas 
se España lles 
mandase aos 
norteamericanos un 
par de cabos de 
Guardia Civil. E o de 
Japan Leasing, non 
teria solución se 
becamos a Guillermo 
de la Dehesa en 
Tokio?. 

Xosé Manuel Souto, 
director do proxecto 
de ensino Gea-Clio 
en Valéncia, 
compara a Jordi 
Pujol con Franco 
porque coida que 
falarlle aos cativos 
da h istória de 
Catalunya non é 
crítico nen 
democrático. Tan 
moderno e liberal é o 
profesor vigués, que 
cambiou a clase de 
história de España 
por un xogo de pin-
pan-pun contra os 
retratos dos 
barbones. Puntua 
dez polo nariz de 
Juan Carlos.• 
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Vexo polas fotos dos diários 
que o mozo barbado que trou
xeron de visita a Allariz é un 
largueiro, un mangallón, un ca
cho becho que destaca, que le
vanta máis que o alcalde da 
miña vila. Non te deixes comer, 
Quin, a próxima vez méteste 
nun xigante das festas e dáslle 
o recebimento que se merece, 
a ver quen é máis alto dos 
dous. E recorda que dicia o To
niño de San Salvador, aquel 
home pequeno de estatura e 
grande en quixotarias. Vexo ta
mén, fóra o traxe e as circuns
táncias, que mesmo parecen 
unha parella de barbudos mo
zos castristas en amigábel 
conversa. Agora entendo por 
que o herdeiro da corca diexou 
medrar a barba: Por imitar ao 
alcalde alaricano e gañar en 
crédito revolucionário. Tam
pouco é para tanto, pequena 
maxestade que ao fin e ao ca
bo o noso Panamá non é a Se
rra Maestra. 

Leo tamén que seica marchou 
con ganas de volver a Allariz 
sen tanto protocolo. Pois que 
volva cando queira, que ninguén 
o vai correr; iso si, se é o verán 
que veña preparado para as sil
veiras, os penedos e demais in
ventos da natureza que circun
dan o discorrer do Arnoia. Cami
ña, empápate, embóscate, em
bébete, fúndete, fártate, sur
préndete, sae do colo do proto
colo. Se a andaina é cara abai
xo, por exemplo, cando chegue 
ao muiño derruído de Escadas 
xa verá el o que é a natureza en 
estado de plenitude. E afeizoa
dos como somos a participar de 
cheo na festa salvaxe da natu
reza, que cante con algunha 
que outra surpresa ou encerro
na en forma de carballo, casti
ñeiro, silveira, ortigueira, cova, 
recanto, penedo, remuiño ... E 
se o mozo está en idade casa
deira como din; pois que non se 
preocupe, que o casamos. Pre
tendentes non han faltar, e igre
xas tampouco. E nome para os 
vástagos, podemos seguir o 
exemplo de Froilán de Lugo e 
poñerlle Alarico se é home e 
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Clara ou Clarisa se é muller. 
Só porque pasou por Allariz e 
os alaricanos e alaricanas o re
ceberon como saben facelo, o 
Visitante Real debe recordar 
sempre sempre que "Allariz é un 
tecido de relembranzas de moi
tísimas cores", como di o noso 
Marcial nas primeiras liñas do li
bro que lle agasallaron, confia
mos teña o detalle de ler o seuñ 
texto e contemplar as suas foto
grafías. Mal non lle ha sentar ao 
mozo borbónico -e bombónico, 
segundo se desprende das olla
das femininas- un mergulla
mento republicano nos persona
xes reais que bulen nas suas 
páxinas, que non deixan de ser 
os personaxes reais que bulen 
nas páxinas do libro-<iocumento 
que é Galiza. 

Eu si que son apoca(elíptico) e 
non poño Estimado Príncipe. 
Non por nada, poño cidadán 
Felipe que ninguén votou ou tu
rista de luxo con todo pago. Es
crebe Ferrin nunha segunda 
feira: "Se cadra por non lle fa
cer sombra á visita do Barbón a 
Galicia , as Xornadas sobre 
Blanco T arres foron descarada
mente silenciadas polos media 
e quedaron, así, como unha es
pecie de conciliábulo clandesti
no". Que nunca unha visita real 
escureza as xornadas sobre un 
dos nasos represaliados. Blan
co T arres pagou coa vida e a 
realeza vive a vida. A xente ne
cesita destas causas para pa
sar o tempo, pode pensar al
guén. Non digo que non, pero 
máis necesita de quen estea 
perto dela. Por razóns óbvias, 
Blanco T arres está infinitamen
te máis perta de nós que un 
mozo con barba nun iate en 
Mallorca. Pois iso. 

P.D. Chegou o outono quente de 
tréguas e xogadas políticas a vá
rias bandas. E aqui seguimos 
aturando as follas que caen e os 
días que devecen e a imposición 
divina da monarquía neste tempo 
que chaman de democrácia. • 

EMILIO Cm FERNÁNDEZ 
(BARCELONA) 

Desterrar o 
desterro, imperativo 
humanitario! 

Levamos vinte anos pedindo an
guriados que calen as armas en 
Euskadi. Calan. E van o PP e o 
PSOE e poñen o grito no ceo 
porque os colleu en sitio distindo 
a onde tiñan que estar. Por non 
dicir cagando. Que como un non 
é Cela ten que ter coidado cos 
vocablos que gasta. Pero o certo 
é que eles en Estella non esta
ban. Uns andaban por Colombia 
(acosellándolles aos seus homó
logos de por alá diálogo con Ma
rulanda, hai que ter cara) e ou
tros por Guadalajara. De México 
non, da Alcarria. Por iso carpen. 
Porque perde-
ro n tallada 
electoral. Pa-
recera como 
que lles doese 
máis que a tre
gua os collera 
a eles desco
locados que o 

Talmente 
semella que 
prefiren perder 
concelleiros a 

tiro na caluga uotos 
dun concellei- • ' 
ro seu de cal-
que ra parte. 
Ver a Borrell e a Aznar aplaudirse 
mutuamente no Parlamento man
comunados contra a tregua fai 
pensar. Mal. A un alomenos boas 
razóns non lle alcanzan. Porque 
podían ter dito que a tregua inde
finida e sen condicións non bas
ta Que hai que sellar a paz para 
in sécula seculorum e entregar as 
armas. Isa si estaría ben dita. 
Claro. Pero deplorar que elas ca
len soa raro. Talmente semella 
que prefiren perder concelleiros 
a votos. Talmente. Contra a tre
gua coesiónanse. Contra o tiro na 
caluga distáncianse. Pasmo. Os 
españoliños de a pé pensamos 
coma Gerry Adams: "O Goberno 
debe asumir riscos pala paz". 

Pero con independencia de que 
os asuma ou non os asuma: 
achegar os presos ós seus é o 
humano. Vascos e non vascos. A 
todos. Sen distinción de delito ou 
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caste. O desterro é un anacronis
mo: castiga ó preso e á familia. 
Hai que desterrar o desterro. Por 
castigo a terceiros. Por condena 
complementaria. Por barbaridade 
penal. 

Un que sabe o que é que un ir
mán cruce a pel de tauro de Rian
xo ó Penal de El Puerto de Santa 
Maria en balde porque o preso 
está en celas de castigo: sabe 
que hai que humanizar o réxime 
penitenciario. Un que sabe o que 
é unha nai (vella e gastada pola 
dura vida de sobrevivir a trancas 
e barrancas) vaia de Rianxo á Pri
sión Central de Segovia en balde 
porque o preso incurriu en falta 
regulamentaria: sabe que hai que 
humanizar o réxime penitenciario. 
Non polos presos, non polos fami
liares, por imperativo humanitario. 

Que ben o dixo o orriolano de 
máis aire (comesto el polas ca
ramechas canto hai, e polo cár
cere) : a humidade do mundo 
arrástrase polos xulgados. Eu 
añado: e polos cárceres. Sobre 
todo polos cárceres. 

Tras dos rastrillos : as portas. 
Tras das portas: as murallas. E 
tras das portas e das murallas: 
os presos agardando e apan
dando . Non hai castigo máis 
grande. Non me refiro ó de Al
calá nin ós dous de Guadalaja
ra: refírome ós 50.000 presos 
que apandan nos cárceres. Os 
presos purgan pena a cántaros. 

Hai presos que teñen o costume 
de facer unha raia na parede da 
cela co mando da culler cada ma
ñán. Na cela número catro do Pe
nal de El Puerto de Santa Maria 
contei un dia 1 O mil raias iguais. 
Digo e repito que non hai castigo 
máis grande que 9 cárcere. Non 
é unha metáfora. E unha verdade 
de pedra descomunal. Estar en
tre catro paredes 24 horas ó di(il 
durante 1 O mil raias de culler. E 
unha animalada ó cadrado. Ver
gonza debera darlle ó Estado. A 
calquera Estado.• 

XEsus REDONDO ABUIN 
(COMPOSTELA ) 
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Existen máis Pepinas Tayoyas? 
A prosa de Manoel António 
leva coarenta anos embargada 

-0- X. ENRIQUE ACUÑA 

A publicación en 1972 pola 
Editorial Galaxia dun tomo que 
recollia a poesia de Manoel An .. 
tónio foi todo un fito para a cul .. 
tura galega. Significou a restau .. 
ración dun dos monumentos da 
nosa lírica sobre o que caera a 
tampa do olvido. Con aparato 
crítico e recompilación de Do .. 
mingo García Sabell tras da po .. 
esia chegou a edición da Corres .. 
pondencia, tomos I e III dunha 
érie que teria que completarse 

co libro adicado á "Prosa" e en 
tal entido foi anunciado por 
García Sabell hai xa 26 anos. 

Mais a historia da recuperación 
dos orixinais de Manoel Antó .. 
nio comezara moito antes. Na .. 
cera dunha relación médico .. pa .. 
ci nte entre a nai do poeta e 
Garcia abell. O médico e es .. 
critor campo telán estabelecera 
amizade con Dona Pura mentras 
a trataba dunha grave enfermi .. 
dade. Unha cercania á que se 
sumou a xe tión de Roxerius, 
curmán de Manoel António, 
ante o resto da famílía lego da 
morte de Dona Pura co fin de 
poder aquelar entre o papeis 
que na casa de Rianxo e con .. 
ervaban do poeta. 

sé Ramón Pena ou Román Raña 
Lama. Estudosos e investigadores 
que en nengun caso tiveron ac .. 
ceso directo aos orixinais mano .. 
elantonianos en poder de Garcia 
Sabell. As xestións directas rea .. 
lizadas por eles mesmos ou polo 
conduto de "padriños" nunca ti .. 
veron resultados pos itivos. Só 
anteriormente, a finais dos anos 
cincoenta, Xosé Luís Franco 
Grande e Méndez Ferrin poide .. 
ron velos superficialmente. 

De esquerda a direita, Borobó, Máximo Sor, Garcia Sabell e Roxerius, o dio no que 
Gan:ia Sabell recolleu o arquivo de Manoel António a quen podemos ollar na óvalo. 

Xa exercendo como Delegado 
do Govemo en Galiza, Garcia 
Sabell constestou, a meio da sua 
secretária, a un dos investigado .. 
res que lle solicitara a consulta 
de orixinais que o material co .. 
rrespondente á prosa extraviárao 
na mudanza do seu domicilio de 
Santiago á Coruña e que en ca .. 
so de atopalo comunicaríao. 

Todo fo¡ metido en caixas e car .. 
gad no coche de Garcia Sabell. 
T ante Roxerius, como Máximo 

ar, como Borobó nunca volve
ron a ter contacto con aquel te .. 
ouro. A famí lia do poe ta, co 

tempo, chegou a solicitar a Gar .. 
cia Sabell a devolución do mate .. 
rial e tritamen te familiar pero a 
lóxica demanda nunca foi atendi .. 
da. Tampouco cobrou direitos de 
autor das posteriores edicións nen 
os quixo reclamar ante Galaxia. 

Lego de recoller o material, ca .. 
torce foron os anos que necesi .. 
tou Garcia Sabell para preparar a 
edición da Poesía e da Correspon .. 
dencia. Traballos de fonda reper .. 
cus ión que acadadaron na sua 
recepción mesmo unha incidén
cia directa na criación literária 
de anos posteriores. Con todo, 
os critérios de Garcia Sabell fo .. 
ron correxidos co tempo e mes .. 
mo pastos en evidéncia por críti .. 
cos como Xosé Luís Axeitos, Xo .. 

En publicacións recentes Antón 
Capelán e Xosé Luís Axeitos te .. 
ñen insistido na urxéncia de clari .. 
ficar a situación do legado de Ma .. 
noel António e a necesidade da 
consulta polos especialistas. Axei .. 
tos adianta que entre os materiais 
se poderian atapar traducións de 
Jean Epstein, Poe, Verlaine, iné .. 
ditas e orixinais dalgun dos traba .. 
llos que chegou a publicar en xor .. 
nais e revistas dos anos trinta co .. 
mo o hoxe recuperado -Pepina 
T ayoya- inserido no Galicia de 
Vigo o 2 de xaneiro de 1925. + 

In memorian 

lmo .. nos quedando sin a nosa vella vila de 
Rianxo. Un día é unha pedra que xa non es .. 
tá nó seu sitio; outro día unha dorna varada 
que xa non volverá máis 6 mar; outro día 
unha d'istas engurradas fasquías de vellos 
que levan n .. a folica d'os anos un feixe de 
propias e alleas evocacións. Así agora se nos 
foi tamén "Pepina". 

Cando ela andaba pedindo d'esmola catro 
peixes pol .. a Ribeira, podíamos non decatar .. 
nos de que vel .. alí estaba ""Pepina", desfa .. 
rrapada, encolleita e rouquella; a pincelada 
d'a sua presenza era algo tan complementa .. 
rio d'o resto que se fundía con él, ficando 
despersoalizada. Pero agora acontecerá que 
cando queiramos escoar n .. a Ribeira un ana .. 
co d'iste aborremento triste que ás veces nos 

PEPINA TAYOYA 
MANüEL ANTONIO 

envolve, atoparemos alí algo de fanado e 
valdeiro; atoparemos con que non está "Pe .. 
pina", c'o seu pequeno salabardo d'un anaco 
de rede vella, xuntando unha cativa bican .. 
cada. E lembraremos .. nos outra volta de que 
unha d'istas tardes de inverno probe, catro 
vellas detrás d'un cadaleito iban cara o Cam .. 
po Santo; preguntamos .. lle a alguén, e dixe .. 
ronnos que levaban a enterrar a "Pepina". 

Dentro d'aquel cadaleito levaban a enterrar o 
derradeiro episodio d'a nasa vella vila de 
Rianxo. De todos .. los tipos tradicionaes enea .. 
drados no marco d'as pedras de Rianxo, "Pe .. 
pina" era o derradeiro que nos quedaba; ago .. 
ra, os escasos currunchos improfanados que 
nos quedan en pe xa non contan c'unha figu .. 
ra propia que poida rimar c'a sua emovente 
decoración. Un responso a "Pepina" ten pra 
nós, prós catro rianxeiros leigados a unha 

amábel tradición vilega, toda unha emotivi .. 
dade d'un responso pol .. a nasa vella vila de 
Rianxo. Porque ista escura mulleruca é acle .. 
mais o noso símbolo mais rematado; miseren .. 
ta e triste, calada e esquencida, ó vel .. a cruzar 
istas ruas parecia .. nos ver o esprito d'a nosa 
vella vila percorrendo o seu propio cadavre. 

En fin, nosa pbrobe mulleruca, tí xa pasaches 
pol .. mundo facendo algo mais que vexetar sin 
senso; xa conseguches que alguén poida ter a 
tua lembranza como cifra evocativa de moi
tas cousas vellas moi fondamente amadas, 
Pol .. o ben que nos fixeches, que Deus ch'o es .. 
time. E si n .. o mundo houbese un hestoriador 
con vocación de poeta, o teu nome podería 
encabezar o mais emocionado capítulo dunha 
Hestaria sentimental d' a vella vila de Rianxo. + 

Rianxo 

Con 
WandaRamos 
na Casa do Cabo 

~ PILAR P ALLARÉS 

~ Dezembro de 1992, a catro 
anos de a prima de Miguel Ce ter 
dado por concluída a sua estadia en 
Fisterra e a dous de rematar o relato 
en que rememora aqueles días, apre .. 
sentámos Cesáreo Sánchez lglesiais 
e quen isto escreve Litoral. Ara So
li.s<I) nesa terra do fin .. do .. mundo. 
Non nos acompañava a prima de 
Miguel Ce, é claro, senón a verda .. 
deira autora da história, a poeta e 
romancista portuguesa de orixe an .. 
galana Wanda Ramos. 

Aoito poderla contar Cesáreo, 
desde a amizade, dela, da sua litera .. 
tura, do seu amor por unha Galiza á 
que decote regresava. Nas palavras 
que deixou no meu exemplar de u .. 
toral di ser Fisterra 'ª finisterra do 
romance .. o seu "locus de eleicao". 
Elexeu tamén Fisterra, este país in, 
teiro habitado por espectros do pasa .. 
do, a Wanda? Niso acreditamos, aifl .. 
da que fica a acedume de ter sido a 
nasa resposta aos requerimentos dela 
tímida demais. Estamos máis afeitas 
ás olladas que nos menosprezan, mi .. 
nimizan ou encerran no tópico que 
ás que amorosamente van deseñando 
un "Mapa das Descobertas" co que 
chegar ao noso tesauro oculto. 

~a Ramos, a autora de Nas 
coxas do tempo, E contudo cantar sem .. 
pre, Intimidad.e da fala , Poe.-rnas-com
sentidos , P ercusós (do Luachimo ao 
Luena) , As incontáveis vésperas, entre 
outras obras poéticas e narrativas, 
morreu este trinta de Agosto en Lis, 
boa. T emos a dor persoal dunha rela .. 
zón apenas iniciada e o sentimento 
de ter perdido a unha escritora de 
primeira categoria e unha ollada que 
sabia descifrar os enigmas desta terra. 

Womo Miguel Ce, atrapado e en .. 
cantado na Casa do Cabo do fin .. do .. 
mundo, como a sua prima e narrado .. 
ra, como a mesma W anda, paga a 
pena viaxar, através das páxinas e 
Litoral. Ara Solis, aun mundo miste .. 
rioso e labiríntico. Porque Litoral é, 
aparentemente, o relato dunha tri
ple história con moito de policial: a 
dunha lisboeta que recebe a notícia 
da estraña marte do seu primo Mi .. 
guel Ce nunha casa de Fisterra e ali 
se desloca para, de Setembro a De .. 
zembro de 1988, investigar o acon .. 
tecido: do pasado de Miguel, nove .. 
lo, tea de araña, "imbróglio" que a 
narradora vai pacientemente desfa .. 
zendo e ordenando; a da própria es .. 
crita, a de como o texto da prima se 
tece entre pausas e dúvidas. 

~oral é iso e é, sobretodo, un 
triple proceso de fascínio e encanta .. 
mento: o de Miguel Ce por Galiza, 
Fisterra, a Casa do Cabo; o da narra .. 
dora pola experiéncia de Miguel Ce, 
que ela acaba por reproduzir; o do 
leitor polo relato, tan sutil que canse .. 
gue fazer .. nos tamén moradores dun .. 
ha Casa onde se esvaen as fronteiras 
que levan "do real ao impossível". 

~terra, á luz da obra, é xa ese 
território nocturno e luminoso. E ao 
pasar pola coruñesa rua de Pontejos, 
tan cotidiana desde a nosa infáncia, 
eremos ver sair dun dos seus edifí .. 
xios, "perta do mercado municipal", 
a Moira Vaarnaonde, que tan ben 
coñeceu a Miguel Ce.+ 

( l) Litoral. Ara Solis. Lisboa, Caminho, 
"O Campo da Palavra", 1991. 
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•Festa 
pola defensa 
da cultura 
na Coruña 
O Sábado 3 de Outubro vai ter 
lugar na Coruña o primeiro Cer, 
tame en Defensa da Nosa Cultura 
co "obxectivo da reivindicación 
e a recuperación da nosa verda, 
deira história e língua no ensino 
e o seu emprego por parte das 
empresas públicas e privadas ao 
noso servizo". Música, teatro e 
artesanía xúntanse nesta festa 
que vai máis alá reivindicando "a 
conservaciór. e a mellora do 
meio ambiente, a implantación 
das enerxias alternativas e a eli
minación da explotación dos re, 
cursos por intereses alleos". O Ju, 
gar escollido para celebrar o cer
tame é o polígono de Agrela, na 
zona do Ventorrillo. A partir das 
oito da tarde comeza o teatro con 
Meigas do Medúlio, os contacon, 
tos de Samarkarula e a leitura dun 
manifesto en defensa da cultura. 

A música chega a partir das dez 
da noite cos grupos Zenzar, Os 
Papaqueixos, Diskatocan e Fame 
Neghra. A entrada para este cer
tame custa seiscentas pesetas na 
venda anticipada e oitocentas o 
mesmo día. Ademais de poder 
mercar roupa e libros e escoitar 
música tradicional, pódese comer 
e beber por prezos populares.+ 

•Morreu 
Miguel Varela 
'Tranquilo' 
A metade dun dos duos máis 
significativos da música galega, 
Miguel Varela, morreu o 19 de 
Setembro en Ferrol tras padecer 
unha longa doenza. Compositor 
de dúceas de cancións, alguns 
dos seus discos máis coñecidos 
dentro do duo "Manuela e Mi, 
guel'' foron Idioma meu, Cantigas 
para nenos e neneiros e Barco na 
alba. Durante cinco anos segui
dos gañaron o festival da Canta, 
reliña e o seu repertório nunca 
deixou de incluir letras de poe, 

· tas como Celso Emilio, Manuel 
Maria ou os próprios medievais. 
Miguel Varela "Tranquilo" fo¡ 
soterrado en Ferrol o dia 20. + 

•O bairro 
de Vite celebra a 
sua Olimpiada 
Deportivo-
Cultural 
Mesturando o entretemento , a 
cultura e os deportes, a cordena
dora do bairro compostelán de 
Vite organiza anualmente as 
suas particulares olimpiadas du
rante todo o mes de Setembro. 
Con prevaléncia do deporte nos 
últimos anos, os responsábeis vi
ciñais quixeron desta vez pular 
polo aspecto cultural criando o 
Planeta Choupin, un espazo polo 
que pasan os contacontos e on
de se pratican os xogos popula
res. Despois de adicar o Sábado 
ao futbiño, atletismo e brilé, o 
Domingo 2 7 de Setembro cele
brouse o maratón de ciclismo.+ 

• Mercedes Peón 
realiza un roteiro 
de folk 
O primeiro volume da série Ruta 
Folc: T erra Galega xa está nas ten, 
das tras ser apresentado pola sua 
promotora, Mercedes Peón. Dis, 
cotrompo, a compañia da investi
gadora e cantante, continua na 
sua liña de recuperación dos 
ritmos galegos. Os grupos Atalora, 
Xiradela e Liama interpretan os 
temas deste disco, que abre un ca
miño de difusión da riqueza de 
melcx:lias, ainda sen prescindir de 
combinar sons contemporáneos e 
tradicionais. O selo de Mercedes 
Peón ten previsto continuar este 
proxecto cun novo traballo antes 
de que remate o ano.+ 

Xaime Queuada e Acisdo Manzano. 

•As viaxes 
centran 
a Fotobienal 
de Vigo 
A nova edición da Fotobienal de 
Vigo, que organizan Manuel 
Sendón e Xosé Luís Suárez Ca, 
nal, inaugurarase o vindeiro 29 
de Outubro cunha exposición 
central adicada ás viaxes. Darán 
a sua visión fotografos como Da, 
gamr Sippel, Juan Enrique Bedo
ya, Mikel Ackerman, Marcelo 
Bronwski, Martin Parr ou Cristi
na Núñez. Os catre selecciona, 
dos o pasado ano para a bolsa de 
axuda que outorga a Fotobienal, 
Lalo Villar, Maria Esteirán, Pa
blo Sánchez e Carmen Noguei-

• Lisboa acolle a obra 
de Xaime Quessada e Acisclo Manzano 
Até o 18 de Outubro pódese visitar en Lisboa unha mostra que reu
ne a obra de Xaime Quessada e Acisclo Manzano no Pazo Galveias. 
Cadros, máis de cincuenta de Quessada, e esculturas, que proceden 
de colecións institucionais e particulares, foron transladados á capi, 
tal portuguesa; algun deles ubicado habitualmente no concello de 
Compostela ou na faculdade de Económicas. Busquedas e encontros 
é o título da mostra que está promovida por Caixavigo. + 

....................................................................................................... 

• Comeza o curso 
na Aula de Música 'Gomes Mouro' de Ourense 

O vindeiro 15 de Outubro a 
• Aula de Música Tradicional 

Gomes Mouro está de festa, por 
un lado inauguran o curso e por 
outro, un novo local. Pensada 
inicialmente como unha aula 
de gaiteiros, nos cinco anos de 
funcionamento a aula abriuse a 

outros instrumentos como a 
pandeireta, a requinta e mesmo 
o canto. Intentando suplir a fal
ta dun conservatório tradicio
nal, esta asociación fo¡ gañando 
alunos e organiza os cursiños 
que se fan dentro da programa
ción do festival de Santo Este-

vo. Na inauguración do novo 
local non faltará a festa na cer
vexaria "O Moucho", Como as 
prazas son limitadas, os intere
sados deben inscribirse antes do 
15 de Outubro na aula, rua Cel
so Emilio Ferreiro, a libraría 
Torga ou a citada cervexaria. + . ....••.....•.•.•••............••••••••......•..•....•••..•••.•••...•••••...•..••....•....•••..••...••. 

A Asociación de Actores colaborará coa Mesa 

A NOSA TERRA. 

ra, darán a coñecer o produto de 
dez meses de traballo. Seguindo 
coa fotografía de viaxes, tamén 
se mostrará unha compilación de 
imaxes de colecións privadas que 
os organizadores da Fotobienal 
consideran orixinais. A seción 
de novos Criadores vai contar 
cos traballos de alunes da Facul, 
dade de Belas Artes. Como é ha
bitual a Fotobienal desenvólvese 
en vários aspectos culturais da 
cidade: o centro cultural Caixa
vigo, Casa das Artes, Sala dos 
Peiraos e a sala de exposición 
Caixa Galicia. + 

•Os Papeiros 
de Chantada 
convocan o 
prémio 'Lobo' 
de cinema 
Dentro das Xomadas de Cinema 
e Ecoloxia, que este ano chegan 
a sua décima edición, entregase 
tamén o prémio Lobo de Cinema 
ao mellar traballo audiovisual so
bre meio ambiente. A convoca, 
tória deste ano ten un prazo que 
remata o primeiro de Decembro 
e o traballo, que hai que enviar 
en formato vídeo, terá unha du
ración máxima de trinta 
minutos. O prémio é unha cabe~ 
za de lobo esculpida en pedra. O 
obxectivo do cine clube Os Pa
perros e dos ecoloxistas de Xevale 
é "apostar pola produción audi°' 
visual vencellada á defensa do 
meio ambiente como elemento 
de concienciación e educación 
ambiental cara a conquerir unha 
sociedade comprometida co coi, 
dado do seu contorno natural".• 

•EnBueu 
convocan o 
] ohan Carbafleira 
Chega xa á terceira edición do 
prémio de poesia] olum 
Carballeira, que convoca o con
cello de Bueu en honra a quen 
foi xomalista e alcalde da vila. 
As bases estabelecen como pra
zo o 31 de Outubro para recebir 
os orixinais, que teñen que ser 
inéditos e superar os catrocentos 
versos. é preciso enviar duas có, 
pias ao concello e a dotación do 
prémio é de 125.000 pesetas.+ 

nos actos de protesta contra a representación do CDG en español 
O 16 de Outubro estrearase o espectáculo e o 27 convocan aos poetas a un recital--protesta 

A Asociación de Actores, Direc
tores e Técnicos de Escena fixo 
pública a sua vontade de colabo, 
rar nos actos convocados pola 
Mesa pola Normalización Lin
güística en protesta pola decisión 
do Centro Dramático de repre, 
sentar o seu próximo proxecto en 
español. A asociación profisional 
reivindica o "direito da lingua 
galega a ser veículo de expresión 
de calquera obra e autor, sen ex
cepcións nen vetos menospre-

zantes". As catro pezas de Valle 
do CDG estrenaranse o próximo 
16 de Outubro en Compos1ela, 
cidade que acollerá asimesmo di
versos actos alternativos de clara 
oposición á españolización do te
atro público galego. 

Á marxe das mobilizacións de 
protesta, a Asociación de Acto
res quere homenaxear a Valle 
lnclán e para iso escolleron a 
data da sua morte, o 28 de Ou-

tubro, para lle render tributo 
<liante da tumba do dramaturgo 
no compostelán cemitério de 
Boisaca. Pretenden desta manei
ra honrar ao escritor no momen
to do conflito lembrando que a 
Asociación "sempre rexeitou" á 
montaxe en español. Coa ho
menaxe queren asimesmo deixar 
claro que, en ningun momento, 
"se cuestionou a importáncia e 
pertinéncia da figura e a obra de 
Valle lnclán". A comemoración 

está especialmente dirixida á 
xente do teatro, "participen ou 
non na rnontaxe do controvertí, 
do espectáculo". 

Ademais no habitual recital dos 
martes do grupo Letras da Cal 
fíxose unha convocatória públi, 
ca a todos os poetas do país para 
participar nun acto nos que se 
declamarán versións galegas dos 
poemas de Valle o vindeiro 2 7 
de Outubro en Compostela. t 
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Un libro 
de combate 
Título: Conflito lingüftico e ideoloxia na 

Galiza 
Autor: Francisco Rodríguez. 

Editorial: Laiovento. 

Ven de saír do prelo a cuarta 
edición de Conflito lingüístico e 
ideoloxia na Galiza, do profesor 
Francisco Rodríguez. En realida, 
de esta nova edición -igual que 
a terceira- é xa un libro moi di, 
ferente -en canto ao número de 
traballos e de páxinas- a aquel 
outro que saeu en Xistral no 
1976 e que tan útil foi para o es, 
clarecimento da nosa problemá, 
rica lingüística e para o combate 
contra as teses bilingüistas ela, 
horadas e defendidas desde posi, 
ción pretendidamente progre, 
sistas. O volume que agora chega 
ao leitor recolle todo o corpus 
ensaístico e xomalfstico deste 
autor relativo ao tema da Língua: 
o Conflito lingüístico ... , o estudo 
que aparecera na obra colectiva 
Los Gallegos (Editorial Istmo, 
1976), sete traballos que viran 
xa a Luz por primeira vez neste li, 
bro. Estamos, pois, perante unha 
edición notoriamente acrescen, 
rada, que reflicte perfeitamente 
toda a evolución do confuto Lin, 
güfstico desde os últimos anos do 
franquismo até a actualidade. 

Non é descobrir nada novo dicer 
que o Conflito lingüístico. . . é un, 
ha obra clásica do ensaio galega 
contemporáneo e que tivo unha 
importáncia capital na análise 
científica do problema do noso 
idioma, na sua interpretación e 
na elaboración dunha altemati, 
va normalizadora para a Língua 
galega. Todo iso -método de 
análise, diagnóstico e argumen, 

Leituras 

tos nos que se sustenta a filosofía 
sociolingüística do profesor 
Francisco Rodríguez- segue hoxe 
plenamente vixente e é, acle, 
mais, un tema radicalmente ac, 
tual, xa que a cuestión lingüísti, 
ca vai ser de novo un dos eixos 
do debate nesta segunda transi, 
ción política que acaba de empe, 
zar. Curnpre, por tanto, máis un, 
ha vez, retomar a este importan, 
te Libro de Francisco Rodríguez. 

A tese central da obra é ben co, 
ñecida: que o noso problema 
Lingüístico é un problema colee, 
tivo, social, con causas econó, 
micas e políticas, un caso de di, 
glósia estrutural, típico de con, 
textos coloniais, e que a solu, 
ción para a normalización pasa 
necesariamente por un cámbio 
na función que cumpre Galiza 
dentro do Estado e tamén por 

unha transformación económi, 
co,social que até o momento 
non se produ, 
ceu. Esa é, en 
síntese, a teo, 
ria que enfia Caracterizase 
os diversos a obra de 
traballos que 
conforman o 
volume. 

Hai que re, 
cardar aqui 
que toda a 
obra do escri, 
tor e catedrá, 
tico ferrolán 
caracterízase 
pola profun, 
didade e a lu, 
cidez coa que 
aborda os te, 

Francisco 
Rodríguez 
polo rigor 
científico e 
polo 
compromiso 
co proceso 
liberador 
de Galiza 

mas, polo seu rigor científico, 
pola claridade expositiva dos 

CRÓNICA 

textos e por ser unha obra com, 
prometida co proceso liberador 
de Galiza. Calquer traballo de 
Francisco Rodríguez é sempre 
un traballo de combate, un 
combate contra o bilingüismo, 
contra a cooficialidade, contra a 
ocultación e a manipulación de 
figuras como Rosalia, Curros, 
Castelao ou Blanco Amor ou 
contra a interpretación e a valo, 
ración da nosa literatura desde 
unha perspectiva eurocéntrica, 
un combate, xa que logo, pala 
restauración dos usos sociais e 
públicos para o noso idioma, por 
unha acción política e institu, 
cional a pral do galega, por un 
corpo social coerente no que 
poida sustentarse a língua, pola 
clarificación e a valoración dos 
clásicos da literatura galega e da 
escrita literária en xeral desde 
dentro do país, desde nós mes, 
rnos, desde a nosa realidade e 
desde as nasas necesidades. 

O Conflito lingüístico . . . , pois, 
hai que situalo ai, nese combate, 
dentro dun extraordinário labor 
de pensamento, investigación e 
divulgación ve-ncellado ao pro, 
xecto dunha Galiza soberana. 
Calquer libro, ensaio ou artigo 
de Francisco Rodríguez está 
pensado, elaborado e plasmado 
desde unha óptica de servizo ao 
país. E esta obra que estamos a 
comentar aquí ilustra moi ben 
esa idea. Só un intelectual preo, 
cupado polo destino do seu povo 
e comprometido coa sua causa 
escrebe un libro como o Conflito 
lingüístico ... , un libro que clarifi, 
ca o problema desde a sua raíz, 
que combate con rigor e lucidez 
as políticas contrárias á normali, 
zación real do idoma galega e 
que sensibiliza e compromete ao 
leitor coa defensa da nosa lín, 
gua. Non é pouco. Abofé.• 

MANUEL LÓPEZ FOXO 

Unha intensa crónica humana, entre o periodismo e a literatura, sobre o conflicto 
saharahuí 

Territorio ocupado, crónica literaria e periodística, nace coa pretensión de ser 
o relato vivo e vital dos antigos e nobres nómades, ese pobo que tantos anos leva 
sobrevivindo en campamentos de refuxiados, á espera de que un referendo os devolva 
ao seu país, ocupado militarmente por Marrocos desde que España o abandonou. 

NA MESMA COLECCIÓN 

TERRITORIO OCUPADO XERAIS 

Fran Alonso 
Fotografías: Manuel G. Vicente 

~~ 
~~ 

DOSINDA ARESES 

PROSAS COMPLETAS 

ANTOLÍN FARALDO 
Francisco Fernández 

del Riego 
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canta de libros 

Navidades para 
cativos en Kalandraka 
Será mellar quedarse no camarote sen
tado como un pasmarote? Iso pergún
tase O pirata Pata de Lata, que prora, 
goniza unha das novas 
aventuras publi, 
cadas pola edito
rial Kalandraka. 
Con ilustracións 
de Ramón Trigo, 
Xosé Manuel 
Gonz6.lez "Oli" es
crebe un texto pa
ra os máis cativos 
na que un pirata 
que quer loitar des
cobre que é mellar 
soñar. O coelliño 
branco é o outro dos novas títulos 
da editorial: un canto popular portu
gués adaptado por Xosé Ballesteros e 
ilustrado por Osear Villán, que canta 
como hai que vencer á cabra cabresa. • 

Pondal, misoxínia e 
racis1no 
''Na obra de Pondal, o desprezo palas 
mulleres e as consecuencias violentas 
dese desprezo son tan evidentes que po
de ser esta considerada como un manual 
para explicar a condición das mulleres 
no sistema patriarcal". Misoxinia e ra· 
cismo na poesia de Pondal, de Mª Xosé 
Queizán, analisa a dicotomia sexual na 
obra do bardo, quen expresa á forza re, 
servada á sociedade patriarcal 
con adxectivos 
como adusto, va, 
lente, valeroso, 
duro, erguido, 
rústico, bravio, 
audaz, ferreo ... 
mentres para a 
muller reserva 
brando, cativo, in, 
xenuo, pequeno, 
sedentario, sumisa, 
lánguido etc. Unha 
ideoloxia transmiti
da de maneira indubidá, 
bel segundo a autora deste traballo. • 

Sete relatos de 
aprendices da vida 
Xosé Antonio Moreno apresenta sete 
relatos ben diferentes 
ainda que des
cribindo a desi
lusión e o desa
mor que conver, 
te aos personaxes 
en aprendices da 
vida. Matar a 
Kerenski é o títu
lo desta obra, que 
edita Galaxia, e 
que supon a segun, 
da para o autor, 
que xa gañara o 
prémio Dublin de narrativa breve con 
O cable inglés. + 

Poesia 
de Viale Moutinho 
Areias onde gregos se perdem é o tí
tulo de José Viale Moutinho que ven 
de publicar Espiral Maior Poesía. O es, 
critor e xornalista portugués xa non é 
un descoñecido no noso país, en-
tre outras razóns 
polas suas obras 
lntroducao ao 
nacionalismo ga, 
lego e De F oice 
erguida. Poesia ga, 
lega de combate. 
Viale Moutinho 
ten unha longa 
traxectória na po, 
esia desde hai máis 
de vinte anos, con 
títulos como Cr6ni, 
ca do cerco, Sub 

___ l{.,...,... 
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rosa, Piano bar, As portas entreabertas e 
Nomes de árvores queimadn.s. + 
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Donostia, entre o rigoroso e o espectacular 
A Cuncha de Ouro protestada polo público e da crítica 

e<>- M. CASTELO / DONOS'.T"IA 

Cunha decidida aposta pola 
sua proxección internacional, 
asi como polo espectacular, o 
Nazioarteko Zinelmadia Do
nostia /Festival Internacional 
de Cine de San Sebastián, 
que tampouco descuidou os 
espazos dedicados a outras 
opcións cinematográficas máis 
sérias e rigorosas e non por iso 
menos divertidas, ven de reali
zar o percorrido da sua cadra
séximosexta edición con gran
de éxito informativo e unha 
notábel presenza de público. 

A produción arxentina "El vien
to se llevó lo que" conseguíu, en
tre os catorce filmes a concurso 
da Sección Oficial, alzar-se co 
máximo galardón, a Cuncha de 
Ouro. O absurdo e desordeado 
orde da vida dun perdido povo da 
Patagonia mediatizado polo cine 
é o tema desta história cinemato
gráfica, que parte da graciosa 
anécdota de que as fitas que se 
proxectan na sala do lugar ven 
trabucado o seu orde cronolóxico 
por mor do posterior atordoado 
amaño ao que son sometidas tras 

os rachamentos sufridos na viaxe 
até tan lonxanas latitudes. Unha 
idea orixinal que non vai máis alá 
da sua enunciación, o que con
verte o resultado nunha película 
menor. O seu director, Alejandro 
Agresti, que xa presentara na sec
ción Zabaltegi hai carro anos o 
seu anterior traballo, "El amor es 
una mujer gorda", non consegue 
no decurso da história obter máis 
do que alguns momentos de in
tensidade, convertindo a obra 
nunha narración irregular e mes
mo reiterativa. A concesión do 
máximo prémio do certame a es
te filme volveu promover, como 
hai dous anos, as protestas da crí
tica especializada e dos represen
tan tes dos meios informativos 
acreditados, que, pola contra, de
ron o prace bene ao resto das deci
sións do palmarés. 

A Cuncha de Prata ao Mellar 
Director concedeu-se ao madrile
ño Femando León, autor de "Ba
rrio", aoque tamén os xurados 
da FIPRESCI/Federación Inter
nacional da Prensa Cinemato
gráfica, o CEC/Círculo de Escri
tores Cinematográficos, e AL
MA/Autores literarios, Medios 
audiovisuales, concederon unha 
mención especial e os prémios ao 
mellar guión, respectivamente. 
Nesta sua segunda longametraxe, 
o xove director español aborda 
unha história de adolescentes da 
periféria madrileña, os que coa 
chegada do verán ensañan cun
has exóticas vacacións que non 
poderán ter. Sen a redondez da 
sua primeira obra, "Familia", o 
filme consegue nembargante in
teresantes momentos e achega-se 
con realismo, tenrura e humor ás 
preocupacións próprias desta 
etapa vital, aquí agravadas por 
mor da condición social dos seus 
xoves protagonistas. 

A atmófera cinefílica da produ
ción norteamericana "Gods and 
Monsters" conseguíu asimesmo 
seducir ao xuri internacional 

Fotograma de Barrio, película pola que F. de León levou o prémio ao mellor director. 

{no que o escritor e xomalista 
Manuel Rivas compartíu deci
sións cos directores Jerzy Skoli
mowski, Valeria Sarmiento e Ju
lian Schnabel, o montador Je
remy Thomas e as actrices Vak
ria Golino e Patricia Reyes) e 
obtivo o Premio Especial do Xu
ri, "ex aequo" coa produción 
francesa "A la place du coeur". 

Dirixida por Bill Condon, "Fan
tasmas y Monstruos" canta, base
ando-se en datos biográficos, pa
saxes da vida do director James 
Whale, que, alonxado do cine e 
refuxiado na pintura, pasa os de
rradeiros dias na compaña dun 
mozo xardineiro, cazado pola fan
tasma das lembranzas do pasado. 

Pola sua parte, a solidariedade 
da família e dos amigos nun 
mundo cada vez máis hostil é o 
tema de "De todo corazón", últi
mo traballo do cineasta marse
llés Robert Guédiguian, que se
gue a manter fidelidade á sua 
cidade e aos seus actores, cos 
que leva traballando desde o iní
cio da sua carreira nos anos 80. 
Os avatares de dous adolescen
tes, branca e negro, para levar 

adiante a sua relación amorosa é 
o fio conductor desta vez utiliza
do polo autor de "Marius et Ja
nette" para enxergar unha fer
mosa e esperanzadora história, 
na que se realiza unha valente 
denúncia das medrantes actitu
des racistas, xenófobas e de in
toleráncia da sociedade actual. 

O Premio do Xuri foi para a pe
lícula iraní "Don", rigoroso rela
to, entre o documental e a fic
ción, encol da azarosa vida dun 
nena indocumentado nun meio 
social adverso, da autoría de 
Abolfazi Jalili, que asimesmo se 
lle concedeu o galardón non ofi
cial, Premio á Soliedariedade. 

O Premio á Mellar Fotografia 
recibiu-no Rodrigo Prieto, polo 
seu traballo na superprodución 
mexicana, ampulosa e un tanto 
confusa, "Un embrujo", dirixida 
por Carlos Carrera. 

Nos prémios de interpretación, a 
francesa J eanne Balibar recibiu, 
pala sua intervención en "Fin 
ao-Gt, debut septembre"/Fin de 
agosto, princípios de setembro", 
suxerente e irregular realización 

de Olivier Assayas, a Cuncha de 
Prata á Mellar Actriz; e o nortea
mericano Ian McKellen, pola sua 
composición da figura do cineasta 
James Whale, na nomeada "Fan
tasmas e Monstruos", a Cuncha 
de Prata ao Mellar Actor. 

En Zabaltegi/Zona Aberta, sec
ción principalmente dedicada á 
descuberta de novas valores, á 
que nesta ocasión concorreron 
trinta e tres títulos (21 a con
curso), a produción xaponesa 
"Mizu No Naka No Hachigat
su"/Peixes en agosto, de Yoichi
ro Takahashi, unha poética e 
delicada mirada sobre as arelas 
dun xove estudante nas vaca
ción do verán, obtivo o Premio 
Novas Directores, dotado con 
vintecinco millóns de pesetas. 

O Premio do Público, concedido 
por votación popular e dotado 
con cinco millóns de pesetas, foi 
para "Central do Brasil'', na que 
o xove realizador Walter Salles 
realiza unha panorámica sobre o 
seu país, através da viaxe iniciá
tica dun "menino da rua" na 
procura do seu pai, na compaña 
dunha mestra xubilada, que para 
gañar a vida exerce de escribido
ra de cartas. Esta produción bari
sileira recebíu tamén o Premio 
da Xuventude, concedido por un 
xuri integrado por un numeroso 
e heteroxéno grupo de xovens. 

Pola sua parte, a OCIC/Organi
zación Católica Internacional de 
Cine otorgou o seu Premio Espe
cial ao filme norteamericano 
"The City", do novaiorquino Da
vid Riker, carro histórias , fer
mosas e duras, sobre os proble
mas de integración dos emigran
tes hispanos na sociedade nortea
mericana, e o seu Grande Premio 
á xa citada "A la place du coeur", 
de Robert Guédiguian. • 

O SÍNDROME DE CANNES, DOENZA 
DA ELEFANTIASE 

MIGUEL CASTELO 

O máis grande e veterán dos festivais cinemato
gráficos españois achega-se perigosamente ao 
"modelo Cannes", o síndrome do cal ven pade
cendo desde hai xa tempo. E é que o dito "Burro 
grande, ande ou non ande" semella encontrar 
nestes tempos finiseculares mellar acollida se ca
dra do que en épocas pretéritas. Sexa como for, o 
certame donostiarra segue a ser un referente im
portante dentro do panorama cinematográfico 
español; agora a sua léxica aspiración está enca
miñada cara o conseguimento dun posta de ho
nor no concerto internacional. Mais, o prezo a 
pagar pola obtención de estatuto tal semella que 
non pode ser outro que o da elefantiase. Cumpri
ria preguntar-se se tal tributo non resulta unha 
miga sobranceiro. A eficácia cultural non se mi
de, coido, pola cantidade 

A edición recentemente celebrada moveu-se entre 
dous extremos antagónicos, o representado por un
ha soa película e o que exemplifica todo un ciclo: 
"A máscara do Zorro" e a retrospectiva dedicada ao 
grande rríestre xaponés Mikio Naruse; o espectáculo 
audio-visual dunha superprodución norteamericana 
apoiado nunha grande e ben deseñada campaña de 
mercado e publicidade e o cine austero, da auto-esi
xéncia temática e narrativa, da representación da 

) . 

realidade e do fondo respeito ao espectador. 

No meio, aínda que ben máis próximo ao segundo 
polo, pode-se situar o ciclo "Hambre, humor y fan
tasía", dedicado ás espléndidas producións italianas 
de comédia, realizadas entre 1945 e 1960. 

Estas duas faces da mesma moeda desvelan a aposta 
do certame pola variedade na oferta e indican o 
modelo de festival escollido por Donostia, ao tempo 
que poñen de manifesto ben ás eraras o itinerário 
histórico realizado polo cinema -arte industrial al
tamente condicionada palas urxéncias da produti
vidade- , ao que reputados teóricos e recoñecidos 
cineastas non dubidaron en calificar -e non preci
samente hai dous dias- de involución. Coa morte 
do cine, afirmaron os máis lúcidos e contudentes, 
produce-se o nacimento do audiovisual. 

Aínda a risco de ser tratado de apocalíptico, obser
vando como están a camiñar as causas -cando a 
importancia está, co entusiasmo do grande público, 
nos efectos especiais e non na história; no especta
cular por enriba do contido e o seu tratamento-, 
non diría un servidor o contrário . Mais, ante isto, 
compre suscribir o dito do sabio: "pesimismo da ra
zón, optimismo da vontade". • 

, . . 
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ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Terra sen amos 
Noticias de Cuba e 

dos Pobos do Mundo 

Ng8 Verán 1998. Prezo 100 ptas. 

Edita: Asociación de Amizade galega-cubana 
Francisco Villamil. 

O 25 aniversário do golpe militar que rema
tou co governo democrático de Salvador 
Allende en Chile lémbrase neste número 
da revista a meio de artigos de Moncho Le
al e de Maria Diéguez, que evoca a figura de 
Pablo Neruda, poeta do que se apresenta un 

poema traducido ao 
galego polo escritor 
Fran Alonso. Ase
made, lñaqui Solla 
pon en cuestión ás 
"fundaci6ns non 
demasiado alttuis-
tas" que operan co 
apelo de 
"cubanas" e Gus
tavo Luca de Te
na anal isa o qu 
aconteceu no 

1898 en Santiago d Cu
ba. O acordo entre EEUU e a UE a res
peito da lei Helms-Burton é criticado por 
Fernando Vilaboa que cu stiona "Cando 
a Unión Europea fará escoitar a ua pr6pria 
voz?". Engade o discurso de Fidel Casero no 
50 aniversário da OMS ademáis de nume
rosos artigos e notícias. A publicación ex
presa a sua sol idariedade con EG IN. t 

Ler 
Livros & leitores 

Ng40. Prezo 800 escudos. 

Director: Francisco José Viegas. 

O escritor Urbano T avares Rodrigues apre
senra a sua enrrevisra co líder histórico dos 
comunistas portugueses, Álvaro Cunhal. 

Unha longa e intere
sante conversa entre 
dous comunistas que 
se encontran na sede 
do PCP, en Lisboa. 
A revista, de coida
do formato e atrac
tivo deseño, perccr 
rre a obra e a bio-
grafía de Rui 
Knopfli, o poeta 
recén finado. Ca
tro entrevi 

apelan a outro tantos escrit r 
portugueses a falaren d seu li r : J ' 
Eduardo Agualu a, T eolind er a , Lrdia 
Jorge e Maria lsab 1 Barreno. Unha ampla 
coma de libros e n vas literarias unha 
manchea de crfticas e m lanzas da escrita 
e a arte que se está a fac r en Ponugal. t 

Colóquio/Letras 
Especial 1998 

Especial 1998. Prezo l .500 e cudos / 24 $ US. 
Edita: Funda~ao Calousre Gu lbenkian. 
Directora: Joana Morais Varela. 

Co título xenérico de "La poésie porrugaise 
de Fernando Pessoa a nos jours" apreséntase 
este número en francés da revista da Funda
ción Gulbenkian que fai unha revisión a 
meio dos máis significados estudosos lusos 
da poesia deste século. Femando Pessoa, Jo
sé Régio, Vitorino Nemésio, Miguel Torga, 

Sophia de Mello, Eu
génio de Andrade, 
António Ramos Ro
sa, David Mourao 
Ferreira ou Herbeno 
Helder son alguns 
dos criadores reco
llidos no que quer 
ser un trinque da 
mellor poesia por
tuguesa. Entre os 
autores dos arti-

gos, o máis renomea
do da crítica e o ensaio portugueses, Eduar
do l.ouren~o, Óscar Lopes, Silvina Rodri
gues l.opes, Eduardo Prado Coelho, Yvette 
Centeno, Vasco Gra~a Moura, Joao Barren
to, David Mourao Ferreira ou Femando 
Guimeraes.+ 

A 
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Alén da desventura incorpora personaxes contemporáneos reais 
Xavier Alcalá gaña o Blanco Amor co seu regreso ao Ferrol mariñeiro do século XVIII 

-0- BELÉN REGUEIRA 

Xa hai vinteseis anos que se pu
blicou Voltar, seis personxes e 
un fado, o primeiro libro de re
latos de Xavier Alcalá. Desde 
aquela, este escritor e enxeñeiro 
de telecomunicacións protagoni
zou unha traxectória literária 
marcada pola sua compoñente 
autobiográfica e pola "visión 
crítica da realidade". Alcalá 
vén de gañar o prémio de no
ve l a longa E duardo Blanco 
Amor con Alén da desventura, 
un ha obra ambientada no Fe
r ro l do século XV III, " pero 
que permite unha leitura con
temporánea", na que habitan 
personaxes reais do noso tempo. 

Alén da desventura, novela h is
tórica e de aventuras, naceu 
hai catro an , cando Xavier 
Alcalá at p u nunha libraria 
de vello de Buenos Aires un 
documento que reflectia a pre, 
enza e a importáncia dos in, 

gleses en Ferrol. Daquela co, 
mezou un longo proceso de do, 
cumentación histórica e lin
güí tica. A novela, ambientada 
n éculo XVIII, tenta facer 
unha reflexión sobre os concei
to de Galiza, de España e de 
Europa CO!JlO proxección en 
América. "E interesante ver cal 
era a realidade dunha época 
moi semellante á nasa, na que 
mandan a técnica e a aplica, 
ción do coñecimento científico 
e na que se poñen en dúvida 
moitas causas", di o autor de A 
nasa cinza, Fábula e Cárcere 
verde. 

Artellan a novela tres planos 
narrativos que e envolven: a 
voz. un misioneiro apaixoado, 
un narrador mn i ciente frio e 
di tante e o r lato do per ona
x principal da part da trama 
qu tran c rre en Ferr 1, qu 
fi rma ar e dun elenr de er-

c tua i qu f r n 
tran plantad p r Xavi r Al, 
calá a sé ul XVlll . Entre ele 
stán, m quilad s baix utra 

identidade, un ex c n e lleir , 
per oeiro fundamentai n de, 
senvolvimento da cidade e vá, 
ri intel ctuai en tr que 
pod r coñ cer a próprio au, 
to r: "Ag rd qu todo teñ an 
se n tido do humor e que n on 
poñan at ran co n en gun p a ra 
qu a novela publique". T a, 
mén hai un xogo de fundo que 
procura atopar o significado de 
Galiza para eses homes, "que 
teñ en unha consciéncia forte e 
definida que hoxe chamaría
mos nacionalista". 

De Ferrol 
ao Rio da Prata 

Alcalá volve asi a vários dos 
seus cenários recorrentes, o fe, 
rrol da sua nenez, "como Jorge 
Amado, eu non escrebo máis 
que da miña infáncia", e a 
América austral que xa visitou 
en novelas como Viaxes no país 

4 de Elal, Contos das Américas ou 
Nos pagos de Huinca Loo . Alén 
da desventura inclúe tamén un, 
ha narración de aventuras e de, 

sastres navais, descricións dos 
procesos de construción de bu, 
ques e de trebellos bélicos e cos
mográficos. "A tecnoloxia é un
ha teima miña desde sempre e 
foi un pracer todo o que descu, 
brin, como a importáncia do es, 
taleiro de La H aban a n aquela 
altura". A novela fai fincapé na 
importáncia da Mariñ a e da sua 
relación con Ferrol, "falei con 
mariños de guerra amigos meus, 
xente con moito coñecimen to 
do mundo pola sua profis ió n 
q ue me dician q ue Amé rica 
existe porque existe a Mariña". 
Como di un do personaxes da 
novela: "Poder naval é igual a 
p der mundia l", a lomenos no 
éculo XVIII . 

O xúri d Blanco Amor, fo rma
d p r Marilar A leixandre, Xo, 
é Maria Dobarro, A n tón Ri, 

veiro, Henrique Rabuñal e Xa, 
bier P. D campo, sul iñou a pro
a vizo a e ricaz da nove la , o 
eu vigor linguístico , unha das 

obse ións de Alcalá : "foi unha 
das pescudas máis complicadas 
dentro do labor de documenta
ción, porque non podia apare, 
c r nengunha palabra que non 
se usase nesa época, e ademais 
tiña que adaptarme a cada un
ha das voces da novela". 

Xavier Alcalá, que xa gañara o 
Prémio da Crítica Española, o 
Pedrón de Ouro e o desapareci, 
do certame Cidade da Coruña, 
admite que os prémios son un 
bon exercício para exaltar o 
vaidade, "os escritores somos 
como cativos, necesitamos 
chamar a atención, non tanto 
sobre nós como sob're a nasa 
obra". Cre que o Blanco Amor 
está a consolidarse como o cer, 
tame literário máis importante 
do país, "que nos dous últimos 
anos o recebéramos dous auto, 
res coñecidos, como Suso de 
Toro e mais eu é significativo". 
O certame é o mellar dotado 

dos q ue só adm iten obras en 
galega - Alcalá receberá dous 
millóns libres de impostos- e 
permite que o autor dispoña li, 
bremente dos direitos da obra. 
Ademais, tenta remediar o tan 
citado déficit de novelas longas 
na nosa literatura, Alcalá suli
ña que "agora hai moitos libros 
light pero non un corpus de no, 
vela longa, sen ela n on hai li, 
teratura". 

XURXO S. LOBATO 

Tampouco a hai sen unha lín
gua literária e, nese labor, Al, 
calá lembra o traballo de Blan
co Amor "que foi o primeiro en 
desvulgarizar a língua, que é o 
barro necesário para construir 
unha literatura nacional, e fí, 
xoo criando unha koiné a partir 
do galega dialectal e coloquial 
que lles escoitou aos emigran, 
tes e co exemplo dos autores 
brasileiros". 

A convocatória máis 
concorrida 
na história do prémio 

Esta decimosétima edición do 
prémio de novela longa Eduar
do Blanco Amor foi organizado 
polo concello coruñés de Cu
lleredo, que tratou de darlle ao 
certame unha difusión maior á 
das anteriores convocatórias e 
conseguiu que se apresentasen 
33 orixinais, un 80% máis que 
o ano pasado . O fallo do certa
me foi anunciado o Mércores, 
29 de Setembro e o prémio se
rá entregado durante unha cea 
o vindeiro 18 de Decembro. 
Os organizadores aproveitaron 
a ocasión para reeditar unha 
das novelas da esquecida obra 
do escritor ourensán en espa, 
ñol, Los miedos e consolídase 
asi o decano dos prémios lite, 
rários en língua galega, que es
tivera a piques de desaparecer 
no ano 1995 pala negativa do 
concello da C oruña a organiza
lo . N o pasado ano o gañado r 
do certame, organizado daque
la polo concello da Pobra do 
Caramiñal, fara o novelista 
compostelán Suso de Toro , 
con Calzados Lola, un proxecto 
de guión cinematográfico que 
narraba a percura de identida
de dun mozo que regresaba a 
Muros, a sua vila natal, despois 
da marte da sua nai. Recebe
ron o prémio Blanco Amor en 
anteriores edicións Xavier Lo, 
renzo, Miguel Suárez Abel, Al
fredo Conde, Ramón Caride, 
Xosé Cid Cabido e Fran Alon, 
so, entre outros . + 

. infantil 
Carlos G. Beigosa e Xelís de Toro: 

a menor literatura para os lectores máis importantes. 

---------
Xelís de Toro 

A porta 
dourada • 
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A información cultural na CRTVG chega á mínima expresión 
O Diario Cultural da Radio Galega pasa de noventa minutos de duración a trinta 

*A· ESTÉVEZ Ana Romoni e 
Carlos Blanco 
conducian 
até agora o 
Diario Culturo/. 

Existen outros espazos radiofóni
cos na RAG anque xa centrados 
especificamente na música popu
lar como Lume na palleira, que se 
emite semanalmente, na música 
pop ou no cinema. A xefa de pro
gramas da RAG entende que a 
redución non ten porque ser defi
nitiva. "Ainda que preferimos di
versificar os temas culturais en 
programas específicos", sinala. 

radio, o único existente vese re
ducido a média hora, na progra
mación televisiva non son mella
res as perspectivas. Entre a man
chea de concursos, espectáculos e 
deportes, mantense Etcetera, o 
programa que conduce Luis Mari
ño e que se ven emitindo os Xo
ves ás tres da madrugada. 

Co recorte do programa Diario 
Cultural da Radio Galega, os es
pazos culturais na radio e na tele
visión públicas quedan reducidos 
á mínima expresión. De noventa 
a trinta minutos pasa a durar o es
pazo radiofónico que até agora 
conducian Ana Romaní e Carlos 
Blanco e que agora levará só a 
xomalista. Na historia do Diario 
Cultural, que comezou a emitirse 
hai oito anos, o programa tivo di
ferentes duracións, saltando por 
última vez de sesenta a noventa 
minutos diarios. A marcha de 
Carlos Blanco foi aproveitada po
la direción da emisora para redu
cir en dous tercios o tempo do es
pazo, eliminando asi os apartados 
habituais do Diario e voltando a 
un fórmula informativa. A se
guinte hora foi suplida na emiso
ra por un programa de variedades, 
que se centra nesta sua primeira 
etapa nos fenómenos esotéricos. 

Unha baixa audiéncia é razón es
grimidas pola direción da Radio 

. Galega para reducir o programa, 
o único que se adica á informa
ción cultural en conxunto. "A 
marcha dunha persoa -Carlos 
Blanco- non tiña porque ser 
determinante pero fíxonos pensar 
sobre o programa, que tiña unha 
audiéncia cativa e criarnos que 
unha persoa soa -Ana Romaní
non poderia levalo", sinala Isabel 
Freire, xefa de programas da 
RAG. Nesta última etapa, de oi-

to a média a dez da noite e de 
Luns a Venres, no programa fací
ase un repaso dos actos q1lturais 
ao longo do· país, das estreas cine
matográficas e teatrais, das polé
micas etc. Había un espazo para 
critica e entre alguns dos colabo
radores frecuentes do diario esta
ban Camilo Franco, Susana Cen
dán, Dolores Vilavedra ou Mi
guel Anxo Femández. Son as co
laboracións unhas das perxudica
das pola retirada de orzamento e 
recorte de tempo. 

A presenza de programas de in
formación cultural na CTR VG é 
insignificante, en especial cando 
na leí de criación da compañia -
aprobada no 1984- se recolle co
mo un dos princípios de progra
mación "a promoción e difusión 
da Cultura e Lingua Galega, así 
como a defensa da identidade da 
nacionalidade galega". No último 
congreso da Asociación de Escri
tores en Lingua Galega lembrou
se este obxectivo e pediuse un 
compromiso dos méios públicos 
galegas coa cultura do país. Se na 

Nas emisoras comerciais con im
plantación no país as exixéncias 
ainda son menores: a informa
ción cultural queda relegada as 
desconexións cos informativos 
locais e é, normalmente, difundi
da en forma de actos do dia. Hai 
excepcións como a de Onda Cero 
de Ourense cunha axenda cultu
ral que se emite a diario cunha 
duración de unha hora, e Pala Vi
va, un programa semanal que fai 
fincapé na língua. Noutro extre
mo, a Cope, sen nengun espazo 
cultural específico ou a Ser, onde 
a cultura ocupa os último minu
tos do informativo territorial.• 

OPtNIÓN 

SOBRE O 'RABO' DOS POEMAS GALEGOS DE LORCA 
No mes de Xullo celebrouse en Compostela 
( desta vol ta non chovía en Santiago, meu doce 
amor) todo un Congreso sobre "Garcia Larca 
en Galicia. Garcia Lorca, poeta en Língua gale
ga", coincidindo co seu centenário, e que debeu 
ser ben interesante. Agardamas que se publi
quen as ponéncias apresentadas ao Congreso, 
xa que non estivemos presentes, para poder in
formamos das aportacións a este curioso e apai
xoante (para nós, os galegos) caso literário que 
ten tantas compoñ~ntes extra-literárias. 

O veterano "Borobó" -nun dos seus "Anacos" 
sempre tan documentados e cheos de contido
facía unha semana despois nestas páxinas de 
ANT un resume do congreso e das ponéncias 
que ali se debateron ou leron. 

Pensabamos logo de ler os dous libros de Landeira 
lrago sobre Larca en Galicia e o misterio dos seis 
pomeas galegos de Garcia Lorca (Edicións do 
Castro, 1986) que xa pouco ou nada se poderia 
engadir sobre o tema. Mais, mesmo "Borobó" co
meza o seu artigo dicindo que Landeira Irago pu
xéralle na dedicatória de Viaje al sueño del agua 
que "aun queda el rabo par desollar" en relación ao 
mistério destes poemas lorquiáns. Ao fio da cele
bración do centenário de Federico e deste congre
so dixéronse e escrebéronse moitas cousas. Desde 
algún xomalista ourensán que xa meses antes na 
Voz coruñesa chegou a afirmar irresponsabelmen, 
te que un anciano Blanco amor, canso ou molesto 
co tema, espetara nunha lonxana conversa "fi
xenllos eu" (e supoñemos ao tal xomalista entei
rado da aportación de Guerra Dacal e das fotoco
pias dos poemas -procedentes do arquivo de Blan
co Amor- publicados por Landeira; a letra non é 
precisamente a de Eduardo), até o grao de colabo
ración de Guerra Dacal e de Blanco amor, os 
cámbios, supresións e engádegas realizadas por es
te como responsábel da edición, pasando polos 
numerosos galegos, coñecidos por Larca en Ma
drid, Bos Aires ou nas suas viaxes pola Galiza, que 
terian feíto de "dicionários humanos": o enigmá
tico Serafin Ferro, Carlos Martínez Barbeito, Gar
cía -Sabell, Roberto G.Pastoriza ... 

Ninguén se fixo eco da modesta edición en folle
to non venal dos Seis poemas galegas realizada po
la betanceira asociación cultural Eira vella _cos de
buxos cuase subitáneos que Luis Seoane fixera no 
seu exemplar das obras completas do granadino. 
Dicírnolo porque somos parte e porque se trata 
dunha edición única, pesie á sua modestia, ainda 
que non facsímil, cos debuxos de Seoane reduci-

XESUS 

TORRES REGUEIRO 

'Eando 
de Luís Seoane, 

ninguén se 
referiu a el como 

outro posíbel 
dicionário 
humano de 

Lo rea. 
E tampouco se 

falou da 
aportación de 

Cunqueiro nese 
senso de cosultor 

lingüístico" 

dos nas suas proporcións orixinais que a aso
ciación devandita espallou con ocasión do cente
nário facéndoo chegar a todo tipo de público, es
pecialmente a ese que non mercará o rnáis luxo
so facsímile editado polo Consórcio de Santiago. 
E falando de Luis Seoane, ninguén se referiu a el 
como outro posíbel dicionário humano de Larca. 
E tampouco se falou da aportación de Cunqueiro 
nese senso de consultor lingüístico. 

Hai tempo vin nunha revista galega dos anos cua
renta unha páxina dedicada aos Seis poemas gafe, 
gos de Federico acompañados do elegante retrato 
que lle fixo Cebreiro. Mesmo teño fotocopia dela, 
mais por imprevisión non anotei o _nome a revista 
e esquecino. Creo, con todo, que é unha revista 
de Pontevedra, quizás de 1945 ou 1946, que diri
xia Emilio Canda e na que andaba de redactor 
Celso Emilio Ferreiro. Poida que se chamase Fi
nisterre. Penso que se debe tratar da primeira, ou 
unha das primeíras, "reaparición" de Federico lo
go do silenzo imposto tras o asasinato e quizais a 
primeira reedición dos poemas que editara Nós 
no 1935. Até 1954 a ditadura franquista non au
torizou a edición das obras completas de Lorca. 
Alguén tiña, gardaba, un exemplar da edición 
príncipe que serviu para reproducilos nesta revis
ta. E resulta extraño que a censura permitise a pu
blicación dun proscrito e nun idioma proscrito. 
Doble pecado. Pois ben, na apresentación intro
dutória deses poemas clise textualmente: 

"Lorca, en el invierno del 33, llegó a Galicia pa
ra dar unas conferencias invitado por el Comité 
de Cooperación Intelectual. La primera poesía 
galega que escribió fue Chove en Santiago, e Ra
món Martínez López, entonces catedrático de 
l;iteratura en Lugo, y nuestro ilustre colaborador 
Alvaro Cunqueiro, ayudaron a su gallego, Esto 
sucedía en Lugo. Días despues, en Santiago de 
Compostela, en el Café Español, Cunqueiro 
ayudó a Lorca traduciéndole alguna palabra re
belde en los otros poemas. Parce ser que tam
bién hai una corrección final de Eduardo Blanco 
Amor, el gran poeta orensano residente en 
Buenso Aires. De todas suertes, es realmente ad
mirable cómo García Larca, en una rápida visita 
a Galicia supo captar la recóndita dulzura y ex
presividad del idioma de Rosalía, ofreciéndonos 
el regalo de estos seis poemas de acabada factu
ra, en los que palpita su inspiración milagrosa". 

É posíbel que o texto introductório fose escrito 
polo próprio Cunqueiro. O certo é que este soubo 
dos Seis poemas denantes de saíren do prelo. en 

El Pueblo Gallego publicou en Otubro de 1935 un 
artigo falando deles. E tamén daría notícia da sua 
edición o 9 de Febreiro do ano seguinte no mes
mo xomal vigués. Días antes, Antón Villar Ponte 
en La Voz de Galicia, e Luis Manteiga no Heraldo 
de Galicia, deron a nova da publicación. Todo iso 
sabérnolo pola cronoloxia que inserta Landeira 
lrago no seu estudo. Mais, cando se publicou real
mente? No colofón pon a data dese 27 de Nadal 
de 1935. No número de Maio-Xuño de 1935 da 
revista Nós xa aparece a obra entre as novidades 
da editorial de Anxel Casal ao prezo de 2 pesetas, 
mais parece que a revista imprimiuse e destribuise 
vários meses máis tarde da data que figura na ca
beceira. O seguinte número, e derradeiro, de Nas, 
correspondente a Xullo-Nadal de 1935 e reparti
do nas vésperas da guerra civil, volve traer o 
anúncio mais non a reseña. Máis surprendente re
sulta que A Nosa Terra, saíndo máis periodica
mente, non fixera nen a mfu.ima alu ión á apari
ción do que tiña que supoñer unha excepcional 
novidade nas nosas letras. Repaso minucio amen
te as páxinas deses meses de anteguerra e ... nada. 
Claro que calquera se ff a des ta edición facsf mi le 
que rnanezo (edicións Edman) na que se advirten 
mutilacións, páxinas e números cambiados. Qui
zais a ocupación e preocupación do momento 
(campaña e eleicións xerais, colab ración coa 
Frente Popular, marte de Villar Ponte, relanza
mento do Estatuto ... ) privaban no órgano do Par
tido Galeguista nesta hora moito máis que a acti
vidade cultural por relevante que fose. O caso é 
que Aquilino Iglesia Alvariño, quen mesmo exer
cera como director do sernanário, mediado o ano 
1933, facia reseñas nos pri~eiros meses de 1936 
de obras de Otero Pedrayo, Alvaro das Casas, Dí
az Jácome -recén morto estes días- ou Leal lnsua, 
o que semella evidente "amiguismo" nos dous úl
timos. E dos poemas galegas de Larca nin palabra. 
Realmente curioso. 

Creo que, alén da incuestionábel intervención de 
Guerra Dacal primeiro e de Eduardo Blanco 
Amor despois, os "dicionários humanos" de Larca 
ou consultores ocasionais non son máis que unha 
anécdota. Nese sentido o "rabo por esfolar", por 
moito que o estiremos, é causa cativa. O realmen
te importante é a cabeza, non o rabo, por máis que 
este se preste á anécdota e á especulación. A cabe
za lúcida dun poeta e dramaturgo español da sona 
-incluso internacional xa daquela- que quixo xun
guir o seu nome para sernpre á nosa língua e ao 
noso país, entón tan necesitados de prestíxio e au
toestima, cousa da que el era ben consciente. Iso é 
o que importa e o que permanecerá.+ 
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A festa galega de banda deseñada cumpre dez anos en Ourense 
Viñetas de Beto Hemández, Maria Colino e Miguelanxo Prado a partir do 2 de Outubro 

-0- A. ESTÉVEZ 

Visitar Ourense a partir do 2 de 
Outubro terá outra cor. A par, 
tir dese dia estan aberras as dife, 
rentes mostras que conforman 
as X Xornadas de Banda Dese, 
ñada de Ourense que, cada ano, 
esfórzanse máis por puxar polas 
viñetas galegas, descobrindo a 
novos debuxantes e guionistas, 
e en traer a cidade das Burgas 
mostras do facer de artistas de 
proxeción internacional. Cine, 
ma e fanzines son imprescindí, 
beis nesta festa galega de comic. 

Cando Miguelanxo Prado arga, 
llou o primeiro Salón Vifietas do 
Atlántico na Coruña o pasado 
mes de Agosto, recoñeceu funda, 
mental a colaboración e presen, 
cia dos responsábeis das Xoma, 
das de Ourense, que Levan anos 
erguendo a bandeira da banda 
deseñada como unha manifesta, 
ción cultural que, mália ser mi, 
noritaria, ocupa a moitos mozos e 
mozas do país como autores ou 
como leitores. Na Casa da Cultu, 
ra de Ourense, desde onde se de, 
señan esta festa, prémiase agora 
como mellor iniciativa o traballo 
do debuxante coruñés ao montar 
un salón que conseguiu un éxito 
de público sen precedentes no 
mundo do comic galega. Hai ou, 

tro prémio, o que se Lle concede 
a Xan Carlos Abraldes como o 
mellor autor afeizoado. 

Pero ademais dos prémios, que se 
poderá ver en Ourense? Os orixi, 
nais da que é posibelmente unha 
das mellores obras en banda dese, 
ñada dos últimos anos. Rio V ene, 
no (Poison River) é a última obra 
publicada no Estado por Beto 
Hemandez, estadounidense de 
orixe mexicano considetado un 
dos mellores autores en todo o 
mundo. Na planta baixa do Mu, 
seu Municipal de Ourense pode, 
ranse ver as personaxes femininas 
que povoan as historias de Beto, 
cuxa protagonista en Rio Veneno 
é Luba, a moza que queda sen 
pais cando nena e comeza unha 
vida imprevisíbel ao casar con 
Peter Rio, un músico de orquestra 
maior ca ela. Foi premiada como 
a mellar obra no Saló de Comic 
de Barcelona e anque as campa, 
racións son odiosas, no facer tan, 
to de Beto Hemández como do 
seu irmán Xairne, está presente a 
pegada do realismo máxico la, 
tinoamericano. A historia de Lu, 
ba desénvolvese no México fron, 
teirizo con Estados unidos e nú, 
trese de elementos como a o 
amor, a marxinación da muller, 
as drogas e a mafia. Das mellores 
histórias que se poden atapar nas 

tendas de banda deseñada. 

Máis surpresas. Maria Colino é 
unha das artistas máis anovado, 
ras dos últimos anos, recoñecida 
como autora revelación no Saló 
de Barcelona. Para ver as suas 
pranchas e ilustracións orixinais, 
s6 hai que subir ao primeiro an, 
dar do Museu. Maria Colino pu, 
blica na revista NosotTos somos 
los muertos, que recolle os traba, 
llos que non teñen cabida nou, 
tras publicacións comerciais, e 
que está dirixida por Pere Joan e 
Max, quen estivo en Ourense na 
anterior edición das Xomadas. 

Máis banda deseñada: expóñense 

OPtNIÓN 

as historietas apresentadas ao 
concurso galego , os orixinais da 
revista galega Elipse ,con viñetas 
de Carlos Portela e Fenrnado 
Iglesias, Miguelanxo Prado, Kiko 
da Silva e Dudi entre outros,, e 
unha mostra de novos autores es, 
pañois mergullados no fanzine do 
grupo de rock "Buenas noches 
.Rose". De Portugal, pais ca que 
sempre tenderon pontes as xor, 
nadas que coordena Bieito Losa, 
da, chega a colectiva "Pranchas 
necessariamente incolores", que 
apresenta a asociación "Chili 
Com Carne". Para quen llle en
tren as ganas de mercarse un 
TBO, tampouco hai problema co 
mercadiño que se instala na Casa 
da Xuventude a cargo da Agru, 
pación de Libreiros de Ourense. 

Nestes oito dias de banda deseña, 
da poderase comprobar a grande 
cantidade de fanzines que se fan 
na Galiza, no Estado e noutros 
paises ademais de coñecer os fan, 
zines electrónicos. E, como non 
podia ser doutro xeito, tamén hai 
cinema de balde: as aventuras 
orixinais de Supennan, curtame, 
traxes de animación e longame, 
traxes como as que protagoniza o 
Príncipe V aliente. Librarlas, cine, 
clubes e concello contribuen a 
que Ourense entre nunha páxina 
de TBO até o 1 O de Outubro. • 

Baixo estas liñas, 
ilustración de Maria Colino. 

Á esquerda, unha das tapas de 
Río Veneno de Beto Hemández. 

OS XÉNEROS DA TEIMA E OUTRAS HISTÓRIAS 
Converte-se xa nunha teima perigosa esa dos 
xéneros. A Literatura galega, hoxe, dominada na 
ua crítica por xentes que comparten esa afeizón 

co traballo nas aulas, comeza xa a cheirar, a en, 
fastiar,no con tanta insisténcia nos campos que 
outras literatura xa levan feito desde hai ben 
anos e que, curiosamente, non practican con 
tanto fervor. Cando aqui se in i te en que esa é 
a riqueza n a, aló, nas outra nacións, ninguén 

a r ve a facer t exclusivi mo na temática e 
n comido. ¿Quen ignora que a própria noción 
de "xénero Literário" é unha construción ocio, 
cultural e, mesmo, ideolóxica? É a matéria Lite, 
rária, eñor , a que ten que determinar o méto, 
do. P erfamo imaxinar unha escolma da li
teratura española actual, ou da italiana, ou da 
alemana, centrada na exclusiva idea do xénero? 
Unha literatura que non desenvolveu con nor, 
malidade a sua história non ten por que cobrir 
etapas que os chamados críticos consideran im, 
prescindíbeis, normais. Deixade,a libre. Non a 
metades nas aulas baixo esquemas copiados des
te novo poder empobrecido palas raíñas e reis 
de un dia. E que vades facer, pola contra ,ouh, 
contradición, contradición da vosa carga ideo
lóxica, con aquelas obras que en si encerran to, 
dos eses xéneros, pero con perspectivas máis 
completas e asentadas na própria personalidade 
nacional? Segui,las silenciando? lgnorá,las? 

Pobre é o que se imita. Rico o que se cria. Rebel
de, maldito, incomprendido, quen non asumin, 
do as regras dos que queren literaturas xa pasa
das, xa experimentadas, pouco novidosas, traba
llan a sua obra desde si próprios, libremente sen 
se entregaren ás conveniéncias polfticas, das edi, 
toriais ou dos intereses universitáriosj nen á mo, 
da, sempre efémera e subxectiva. E ben claro 
que cada dia se vai facendo máis difícil este ca, 
miño, e que se intenta mesmo desde campos 
"progres" que pasan por estar, como diria Blanco 
Amor, "a la page", facé,los aparecer como obso, 
letos, ráncios e atrasados. Pensarian os e as que 
isto sosteñen, que pasarla con obras como En.sai.o 
sobre a cegu.eira, O home do toque máxico, Afirma 

LOIS DIÉGUEZ 

'Achegar· 
a Historia 

da Literatura 
ao capítulo 

final apareceu 
o tópico, 

a faramallada 
expositiva, 

a teima 
exclusivista e 

pobre" 

Pereira, ou Quen matou a Palomino Molero?", por 
poñer unha mínima mostra de exemplos actuais, 
de lles aplicar tais análises? Mentres os seus au, 
tares son louvados por investigar con tal acerto 
na riqueza ou pobreza das suas xentes, nos seus 
aspectos sicolóxicos, políticos, culturais, etc., 
aqui combate,se aos que, desde a própria na, 
cionalidade, optan polo mesmo camiño da cria, 
ción. Por que en Galiza se nega tal investigación 
criativa, rica, por outra banda, e certamente ori, 
xinal na medida en que aquelas o son? 

Pensemos, teimosos señores, modernísimas se, 
ñoras, unha miga máis na calidade. Non se de, 
mostra esta tan só con poñer a falar en galego a 
dous punk, nen construíndo unha história nun 
pub a altas horas da madrugada, nen adxecti, 
vando arreo desde a postura do maldito, nen 
enchendo páxinas e máis páxinas coa descrip, 
ción dunha cena de erotismo. Esa vaca que tan, 
to vos incomoda, ou esa aldea que só mostra ca, 
sas derrubadas comestas pelas ortigas, o home 
ou a muller rural ou urbana de hoxe que non fa, 
lan como nos pub ou como nas películas ian, 
quis, poden dar, tamén, un mundo do máis ac, 
tualizado e interesante. Hai que desfacer de un, 
ha vez e valentemente o complexo ,non só o al, 
calde da Coruña padece de paiolismo, e cons, 
truir sobre a variedade obxectiva que ha ser de, 
terminada en base aoque se pode aportar desde 
o particular galega ao universal, e non só para 
hoxe senón para o futuro, sen as cegueiras ali, 
mentadas por un poder que quere asépsia e des, 
nacionalización e que, polo que se ve, o vai 
conseguindo. Obsesionados, ainda, pola litera, 
tura de quiosque, sempre efémera tamén -a me, 
llor literatura de quiosque seria o "Hola" gale, 
guizado, podemos esquecer que non é ela quen 
vai facer leitores e leitoras adictos ao galego, 
falso espellismo, senón unha política favorábel 
a situar o idioma nacional na práctica cotidiana 
con naturalidade. Até que ponto, mesmo, a 
obrigatoriedade nas aulas dalgunhas obras ga, 
legas favoreceu unha sentida afeizón a ler no 
noso idioma con normalidade? Ouh, as pexas 

para que isto non ocorra son outras máis pode, 
rosas e moi pouco literárias. 

Se antes se facian desaparecer libros pala censu, 
ra legalizada, pode estar ocorrendo hoxe o mes, 
mo, pero con outros métodos utilizados por or, 
ganismos e persoas moi convencidos eles ,atre, 
vidos eles!, do que é bon e do que é mau; ou 
máis que iso, do que é conveniente e do que 
non (un critério, portanto, moral e subJ5ectivo, 
non respeitoso coa matéria literária}. E dicer, 
outra censura que se profetizou con aquel 1984 
de Orwll, actualizado nos 90 e que, de non lle 
poñer final, inaugurará fortalecido a etapa dos 
dous mil. V aia modemidade a vosa. 

O até aquí expresado vén a canto a respeito do 
que se di no último fascículo da História da LJ., 
teratura Galega editada pola AS,PG e A Nosa 
Terra, adicado á Narrativa actual, e dos dous 
volumes de escritores seleccionados. Foi valen, 
te, novidosa e esperanzadora esta obra e puxe, 
mos nela a esperanza de visións que contrasta, 
sen coa tan reiterada e introducida polos turife
rários do oficialismo redentor. Asi se fixeron 
partes ben itneresantes, traballos sérios, investí, 
gacións realmente rompedoras. Mais chegada 
ao capítulo final, todo iso se borrou e apareceu 
o tópico, a faramallada expositiva, a teima ex, 
clusivista e pobre. E estas características, que 
noutro caso podían ser simplesmente "idea do 
seu redactor", aqui converten,se en graves por 
non estar á altura e no contexto dunha HIS, 
TORIA DA LITERA TURA GALEGA. A his, 
tória longa dun autor ou autora non se pode ta, 
char por unha teima ou pola ignoráncia da mes, 
ma, nen apresentar a de quen se inícia como 
cubrición de aquela, pois o conxunto de indivi, 
dualidades feitas é quen conforma o sólido co, 
lectivo. Triste final, portanto, dunha obra que 
había manter seriedade e rigor, e contestación. 
Nós buscabamos isa e ficamos defraudados. 
Mais outros, ainda, seguen tendo as decisións. 
Procuraremos, polo menos, que a nosa aporta, 
ción non quede silenciada. • 

.. 
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Os libertos do cacique máximo 
Noviño do trinque, acimado de 
sair do prelo, é o meiró que me 
doou o director do Instituto P. 
Sarmiento, nada máis entrar a 
visitalo: o primeiro exemplar 
que lle chegara da flamante 
obra de Baldomero Cores Tras, 
monte, Os senadores da Univer, 
sidade de Santiago, que ven 
constituir o Anexo XXVI dos 
Cuadernos de Estudios Gallegos. 

Ningún outro libro podería sa, 
tisfacer mellar a curiosidade 
que sinto por unha época 

universitaria á que lle adiquei 
moitas páxinas en El fantasma de 
Valle,Jnclán; ao tratar alí dos 
mestres e discípulos da Minerva 
galega, durante a expléndida eta, 
pa compostelana do 1888. Can, 
do culminaban nela seus estudios 
os protagonistas do meu rolo: 
Ramón del Valle, Otero Aceve, 
do e os demáis escolares da pri, 
meira tuna de luxo que iste orixi, 
nal cesureño fundou e presideu. 

Pois o acérrimo sociólogo e docu, 
mentadísimo historiador da nosa 
política contemporánea, investí, 
ga, coa sua minuciosidade caracte, 
rística, as circunstancias electorais 
e actuacións personais nun longo 
periodo compostelán: o que co, 
rresponde exactamente á vixencia 
constitucional e parlamentaria da 1 

Restauració~ borbónica ( 18 7 6, 
1923 ); coincidente coa grandeza e 
decadencia do caciquismo, parti, 
cularmente do académico santia, 
gués. Coma é ben sabido xiraba 
iste arredor da potencia do Caci
que máximo, demócrata e liberal, 
Uxío Montero Ríos; tendo seu 
contrapunto, xa niste século, na 
influencia do Marqués de Figue, 
roa, Juan Armada Losada; o adail 
dos mauristas, tan ben relaciona, 
dos cos emerxentes agrarios e ain, 
da con algúns persoeiros das Jr, 
mandades da Fala. 

Nemáis dun estudio profun, 
do das institucións universi, 
arias naquel tempo, e singu, 

larmente do Colexio Especial da 
Universidade para elección sena, 
torial, danos Baldomero Cores un 
relato pormenorizado dos sucesi, 
vos comicios, e un interesantísi, 
mo feixe de biografías dos perso, 
naxes que concurriron a iles. Te, 
mos así a man unha chea de da, 
tos moi precisos sobre uns proho, 
mes cuia memoria ia esmorecen, 
do na lembranza local dos com
posteláns: Xoán Xosé Viñas, Xo, 
sé Montero Ríos, Maximino T ei, 
xeiro, Francisco Romero Blanco, 
Eduardo de Hinojosa, Xosé Casa, 
res Gil e Miguel Gil Casares. 

Foron os sete sucesivos senado, 

res polo distrito universitario de 
Santiago, cuio mandato finou 
coa Dictadura de Primo de Rive, 
ra. Todos iles catedráticos gale, 
gos, e picheleiros a maioría, agás o 
único cuneiro absoluto, que foi o 
inxel historiador do Dereito es, 
pañol, Eduardo de Hinojosa. O 
mestre esclarecido de Sánchez 
Albornoz era maurista e, ao ser 
elexido, interrumpeu a serie de 
libertos do Cacique máximo que 
viñan representando a sua alma 
mater no Senado dende que o foi 
seu irmán Xosé no 1881. Xa que 
Xan Xosé Viñas, o gran rector 
isabelino, moderado e logo con, 
servador, gañara o escaño, no 
1877, ao propio don Eugenio. 

Nembargantes, o que trasluce 
baixo o velo do turno de 
partidos apenas establecido 

no colexio Univesitario santia, 
gués, anque a remolque de Mon, 
tero Ríos, é a preponderancia 
dunha ilustre familia que casi co, 
pa os postas senatoriais e recto, 
rais. Pois partindo do químico 
proverbial, Antonio Casares, 
moitos anos rector, advertimos 
que era cuñado de Maximino 
Teijeiro, o famoso médido, que 
tamén foi rector. E pai de Xosé 
Casares Gil, patriarca da Quími, 
ca española, e avó de D. Miguel 
Gil Casares, o afamado tisiólogo, 

sucesivos e derradeiros senadores. 

D. Miguel era tamén sobriño de 
don Xacobe Gil Villanueva, o D. 
Servando da Casa da Troya, re, 
putada civilista que foi asimesrno 
rector. E por si fose pouco, o Dr. 
Gil Casares casou con Valentina 
Armada, irmá do Marqués de fi, 
gueroa, o mesmo que don Ra, 
món Gutiérrez da Peña faríao 
coa sua outra irmá, Concepción. 
Iste outro cuñado do Marqués e 
catedrático de Dereito Político 
chegou a ser senador, cuneiro po, 
la provincia de Castellón. 

Asegún informa o infatigábel 
Baldomero, que non se li, 
mita no seu copioso e reve, 

lador volume a tratar dos sena, 
dores elexidos no Colexio san, 
tiagués; senón ademáis dos ca, 
tedráticos composteláns que fo, 
ron senadores por outros cole, 
xios, ben provinciais ou das So, 
ciedades Económicas . Asi pro, 
porciona noticias moi intere, 
santes sobre Salvador Parga To, 
rreira, asimesrno catedrático de 
Dereito Político, do rector Cle, 
to Troncoso e do polifacético 
pontevedrés Luís Rodríguez Se, 
oane. Sin esquencerse do piche
leiro Rodríguez Carracido, rec, 
tor da Univesidade Central, 
que é un caso aparte.• 

FRANCISCO A. VIDAL 

As troitas de san Francisco 
As terras sempre foron un dos 
tesauros máis apreciados, e a se, 
ña de identidade de moitas sa, 
gas familiares. A "leira de Fula, 
no", tanto identifica unha pro, 
piedade como a quen a posúe. 

Se non é necesario, as terras 
non se venden, e os vellos reco, 
méndanlle aos rnáis novos antes 
de repartir a herdanza, "aguanta 
o que tes como eu o aguantei 
para vós". Logo, na man dos 
herdeiros estará manter o bo 
nome dos eidos, co mesmo inte, 
rese que o das familias: "Que 
ninguén teña nada que dicir, 
nin de ti nin do teu". 

ntes de desprenderse dunha 
unca de terra, un paisano 
ará mil voltas. Poderá non 

ter cama onde durrnir, pero non 
se desfará do que foi dos seus an, 
tergos a non ser que o vexa de, 
rruído e botado a perder. Entón 
si, antes de que a decadencia da 
vella herdade se faga visible e as 

linguas da veciñanza falen da 
súa ruína, é conveniente des, 
facerse dela sen dar moito 
muíño ao vento. 

Pero antes, o propietario, 
ainda procurará cedela en 

arrendo a alguén de confianza, e 
incluso rogará que lla traballen, 
para que os bens non falen mal 
dos seus donos. Que non sempre 
se arrendan as propiedades con 
fins especulativos. E o arrendo 
convértese nun acto de boa ami, 
zade, sen -pretensións lucrativas, 
entre o arrendador e o arrenda, 
tario. E se se cobra algo, só será 
para deixar constancia de quen é 
o dono lexítimo do arrendado. 
Porque os tempos e as ideas po, 

den mudar, incluso entre os se, 
res máis queridos; e, nin a terra é 
sempre de quen a traballa, nin a 
casa de quen a habita; aínda que 
co tempo si pode mudar o norne 
en favor de quen lle saca rende, 
mento. Como lle pasou ao agro 
dos franciscanos de Santiago. 

Canta unha devota lenda que o 
santo predicador da pobreza, 
despois de postrarse <liante do 
sepulcro do Apóstolo e ver a 
grande fe que movía a cantos 
entraban na catedral, recolleuse 
a reflexionar na casa dun carba, 
eiro chamado Cotolai. 

A idea de irmandarse cos ani, 
mais e as plantas, gustáballe aos 
paisanos, que sabían da irnpor, 
tanda das súas palabras naquela 
sociedade rural. Pero tamén lles 
gustaba escoitalo falar contra os 
grandes propietarios e dos bens 
compartidos; e axiña se decidí, 
ron a seguilo. 

Unha mañá, vendo a unha 
morea de siareiros agar, 
dando polas súas palabras á 

porta da casa do carboeiro, o 
santo anunciou que rivera unha 
revelación divina, por medio 
da que se lle suxería que os seus 
seguidores debían ter en Com, 
postela unha sucursal da súa or, 
de, para seguir predicando, can, 
do el regresara a Asís, a igual, 
dade de todos. E puxéronse a 
buscar solar. 

Non lles foi difícil encontrar, 
preto da catedral, un terreo que 
Hes encheu o ollo. Aquel agro 
era dos monxes de san Martiño 
Pinario; pero estes, de tantos 
que tiñan, non o daban atendi, 
do, e o solar convertérase en re, 
fuxio de xentes de mala vida. 

Mansamente, unha comi, 
sión de franciscanos foi a 
solicitarllo, para poder er, 

guer alío seu convento, e con, 
verter o lugar en terreo de cul, 
tivo, que non puxese aos donos 
na boca da xente. 

-Ninguén dá o que ten.-Dicf, 
an os de san Martiño. 

-Nós converteremos ese Val do 
lnfemo nun Val de Deus.-Res
ponderon os outros. 

A negociación non fora doada, 
pero despois de largos debates, 
os terratenentes concluíron que 
era preferible ter a estes cavan, 
do nos seus eidos que aquelou, 
tros urdindo maldades. 

-Está ben, pero para que se 
saiba de quen é o agro, todos os 
anos, polo san Martiño, tecles 
que traemos unha cesta de troi, 
tas ao noso convento. 

Aceptaron. E en razóri de tan 
singular arrendo, en Galicia te, 
mos as únicas imaxes de san 
Francisco cun cesto de troitas. • 

ANOSA TERRA 

Xosé Durán 
'Blanco Torres foi 
o mellar xomalista 
galega do primeiro 
tércio de século' 

Vou comezar a ler a última novela 
de Manuel Rivas, O lapis do carpin, 
teiro. 

Que recomenda ler? 

Recomendo ler de todo, pero espe, 
cialmente literatura contemporá, 
nea, de vangarda. Sernpre hai tern, 
popara volver aos clásicos das no, 
sas letras e ás obras de autores co, 
rno Méndez Ferrin, Manuel Rivas 
e Suso de Toro ou algunhas causas 
de Alfredo Conde, pero tamén 
cómpre estar ao tanto das corren, 
tes literárias de última hora. 

Vosté naceu en Cuntis e é xoma
lista, como Roberto Blanco T º' 
rres, que será homenaxeado no 
próximo Diadas Letras, como va, 
lora a sua figura e obra? 

Foi o mellor xomalista que houbo 
en Galiza no prirneiro tércio de 
século. Ainda que sempre se fala 
de figuras como Vilar Ponte ou 
Xacinto Santiago pero na miña 
opinión Blanco Torres destaca de 
xeito especial. Tiña unha pluma 
impresionante, como demo trou 
en A Nasa Terra, El Pueblo Galle, 
go e outros moitos periódicos. Foi 
un excelente xomalista e un gran 
poeta, ainda que só publicase un, 
ha obra en verso e a sua produ, 
ción se vise interrompida pol eu 
asasinato no 1936. 

Vén de publicar O asasino invisi, 
ble, un libro de relatos ambienta, 
do no futuro nos que está presen, 
te a ciéncia ficción ••• 

Habia moi.to tempo que non lia 
ese tipo de literatura, pero redes, 
cubrina con este libro. Eu estudei 
Ciéncias Químicas, sempre me 
sentin vencellado aos temas cien, 
tíficos e adernais vivin como xor, 
nalista a explosión da informa, 
ción científica nesta década. Esta, 
mos na idade cibernética e oco, 
rréuseme facer unha prospección 
cara ao futuro, un futuro que xa 
está aqui, cunha visión que fai 
fincapé no humor e rnais no mis, 
tério. Por outra banda, a ciéncia 
ficción é un xénero pouco explo
rado na nosa literatura e, como 
escritor galego, quixen incorpora, 
lo ao noso discurso, ainda que os 
ternas dos dez relatos do libro son 
universais, non específicos da no, 
sa realidade. • 

Xomalista. Cuntis (1957). 

Obras: O asasino invisible. 

-



Estes dias 
e lébranse 

as Xomodo1 
Micolóxicas 

en BUEU 

NoMuseu 
de Belas 
Artes da 
CORUÑA 

encóntranse 
as 

exposicións 
adicadas ao 

arquitecto 
António 

Palácios e 
ao pintor 

Álvare:z: de 
Sotomayor, 

do que 
ollamos un 

cadro á 
direita. 

O Trinque 
San FroHán, polbo, viño e pan 
Moito San Fermin, moito Rocio, 
Semana Grande de Donostia, a 
Virxe Branca en Gasteiz, as Fa
llas valencianas, os Mauros e 
Cristianos en Alacant ... O San 
Froilán é outta cousa. Non é para 
turistas, nen para estranxe iros. 

Era a grande feira de Outono a 
que ian todas as tribus da redon
da. Agora seguen a ir os lugueses 
e convidados . Agardemos que a 
popularización do nome non dis
virtue a festa. Este fin de semana 
en Lugo. Ei contra un pino ... !+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

Bue u 
•XORNADAS 

XORNADA 
DE MICOLOXIA 

O 28 de Setembro deu co
mezo na Casa da Cultura as 
11 Xomada.s de Micoloxia or
ganizadas polo concello e 
coa colaboración de Sarga
delos e Librouro. O Xoves 1 
de Ourubro ás 20 h, pode
m asistir á charla de An
tón Patiño Regueira sobre 
Os fungos na cociful galega. 
O Venres 2 á mesma hora, 
António Regueiro Rodrí
guez falará sobre as setas e 
o eu hábitat, e o ábado 3 
saída ao monte ás 9 h. Des
pedi ranse as xornadas con 
música xogos populares. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

lN ECTO DO ClNCO 
CONTINENTES 

A Casa da Cultura a olle 
durant esta semana a m s
tra itinerante, organizada 
por aixavigo, Insectos dos 
cinco continentes. Mái de 
40.000 exemplare de in
e t de todo o mundo. 

A Coruña 

• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO VILLAPOL 

Na ala da biblioteca pública 
Miguel González. Garcés está 
aberta a mostra de escultura 
do lugués Fernando Villapol. 
De Luns a Venres de 9 a 21 
h, e Sábados de 10 a 14 h. 

ANTÓNIO p ALÁCIOS 

No Museu de Belas Artes 
está aberta a mostra anto-
lóxica sobre o arquitecto 
António Palacios (1974-
1945). Este mesmo museu 

···············~········································ 

tamén acolle, até o 11 de 
Ou!J!bro, a mostra do pin
tor Alvarez de Sotomayor. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

IT ÁLJA NA GUERRA 
0036 

O Domingo 11 de Ourubro 
inugúrase, na galeria Sarga
delos, a mostta Itália na guer
rra civil española, na que se 
amosa mediante cartaces e 
libros a actuación do fascis
mo italián na guerra do 36. 

UNHAOLLADA 
ARREDOR DE 1898 

Está aberra no Centro Cul
tural do Antigo Hospital a 
mostra Unha o/Lada darrre
dor de 1898, organizada po
lo Ateneo Ferrolán. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

Mu EU PROVlNClAL 

Mo tra conxunta dos pin
t r Xoán Guerreiro, Ma
nuel Quintana, Roberto 
González, Xurxo Martínez 
e Diego Casado. 

Moaña 

•CINEMA 

DEÜUTONO 

O Venres 9, no Centro Cul-
tural Daniel Castelao (Quin-
tela), o Cineclube Alexandre 
Cribeiro proxecta a fita, El.a 
é unica (USA, 1940). 

Ourense 
•CINEMA 

EN BANDA DESEÑADA 

O Cineclube Padre Feijoo 
programa para Outubro o 
ciclo especial Cinema en B. 
D. encadrado no programa 
das X Xornadas de Banda 
Deseñada. O ciclo compos-
to por fitas relacionadas co 
mundo do comic, terá lugar 
entre os dias 6 e 8 de Outu-
bro no Teatro Principal. 

• EXPOSICIÓNS 

ALBERTO ÜATAS 

A galería Marisa Marimón 
acolle a mostra de pinturas 
de Alberto Datas que se 
agrupan baixo o título de 

Pinturas Recentes. Aberta 
até o 30 de Outubro. 

XORNADAS DE BANDA 
DESEÑADA 

Na Casa da Xuventude está 
aberta a mostra cos prémios 
e accesits das X Xomadas de 
Banda Desefulda. Até o Sá
bado 10 de Outubro. 

MANUEL GANDULLO 

O Ateneo acolle durante es
ta semana a mostra de pin
tura de Manuel Gandullo. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

CARTACES 
DO ESTATUTO 

A galería Sargadelos acolle 
a mostra de cartaces O mo
vemento autonomista galega 
sobre o plebiscito do 1936. 
Moitos deles de atristas con 
tanta significación como 
Castelao ou Luís Seoane. 

M. Cabaleiro Lópe:z:. 

CABALElRO 

Na Sala de Arte de Caixa 
Pontevedra encóntrase a 
mostra monográfica de Te
rra Santa, do vigués Ma
nuel Cabaleiro López. 

Santiago 

•CINEMA 

Fotograma de Spin. 

PLATAFORMA 
DE VÍDEO 

O Centro Galega de Arte 
Contemporánea proxecta, 
entre Setembro e Novem
bro, a plataforma de vídeo 
¡Coidado!, vídeos sobre a his
t6ria e a relidade. Dividido en 
catro partes de dous vídeos 
cada un, a primeira realizou
se en Setembro coa proxec
ción de Tríbulation 99 de 
Craig Baldwin. Neste mes 
podemos ollar, o Xoves dia 
1, Spin (Volta) de Brian 
Springer, o Xoves 8 Ko
barwng or where is your 
helicopter? de Joahan Gi
momprez. As proxeccións 
terán lugar no taller do Ser
vizo Pedagóxico ás 20 h. 

NASMARXES 
DO SISTEMA 

Excluídos: nas marxes do sis
tema é o título do ciclo que 

Carteleira. 
lE?f'. TOUCH. As intrigas entre várias igrexas 

e meios de comunicación interesados no 
negódo das miragres para captar a un home capaz 
de curar enfermos. 

IEif'. UN AMOR POR DESCOBRIR. Nun . 
norteamericano chega a unha vila de Irlan

da na que nacera a sua nai e ao tempo que acha . 
o amor, descobre o dramático pasado que obrigou 
á sua nai a emigrar. Levar pano para as bágoas, 

~ SALVAR AO SOLDADO RYAN. Po~ 
orde do mando, no desembarco de Noi;man,., 

dia un pelotón de oito homes yai resgatar ao so1da-' .. 
do R yan, ao que veñen d~ niorre.rlle os seus tres ir· 
máns na guerra. Cenai' ciua:S nas que :re.s'aha a ' 
v~ .d~n ~xército, 'o .. µoft:~::i.~~;ic:@o;~ qu~:~:\ 
nas patt1ctpou na Segup.9a ~~· Mund1aL ,, 
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No Centro 
Galego de 
Arte 
Contempo
ránea de 
SANTIAGO, 
podemos 
ollar várias 

entre as que 
se encontra 
a de Carios 
Alcolea, do 
que vemos 
a obra 
Ml!Vela 
Vecc:ellia. 
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No Teatro 
Galán de 

SANTIAGO 
podemos 

asistir aoa 
ensaios de 

Noné&oo.E 
na galeria 

Sorgadelo1 
de1ta ciclade 

encóntrase 
a exposkión 

titulada 
Mínimo• 

aecreto1 ele 
unha dúcea 
de mulleres 
ele diversos 
lugares do 

planeta. 

organiza o Concello no Tea
t:ro Principal do 28 de Setem
bro ao 4 de Outubro. As en
tradas custan 400 pta e hai 
un abono para 5 fitas por 
1.500. Do que resta do ciclo 
podemos contemplar ainda 
A vida en obras de Wolf
gan .Becker, o Xoves 1 ás 
18, o Venres 2 ás 20,30 h. e 
o Domingo 4 ás 18; Nubes 
pasaxeiras de Aki Kauris
maki o Xoves 1 ás 20,30, o 
Venres 2 ás 23 e Sábado 3 
ás 23; En la puta calle de 
Enrique Gabriel o Xoves 1 
ás 23 e o Venres 2 ás 18 ho
ras; Tocando ao '1ento de 
Mark Herman o Sábado 3 
ás 18 e o Domingo 4 ás 23 
horas; Tite brat1e de Johnny 
Depp o Sábado 3 ás 23 e o 
Domingo 4 ás 20,30 horas. 
A billeteira abre a partir das 
17 horas e a música da sala é 
a de T erra e liberdade de Ge
orge Fenton. 

•MÚSICA 

]AYME MARQUES 

A mistura da samba queme 
e a bossa nova en clara 
complicidade ca jazz, a bús
queda de raíces musicais e o 
intento constante de atapar 
o seu mundo musical carac
teriza o facer do brasileiro 
Jayme Marques. O pub Da
do- Dadá (Alfredo Brañas 
19) programa o seus únicos 
concertos na Galiza para os 
dias 13 ao 16 de Outubro. 
Pódense facer as reservas 
chamando aos telf. 981 591 
594 ou 919 020 061. O pre
zo da entrada é de 2.500 
ptas, antecipada 2.000 

•DANZA 

NANÉBOA 

Até o 28 de Outubro póde-

Convocatórias 
TALLER INTERNACIONAL 
DE ÜUACIÓN PuBLICIT ÁRIA 

A Asociación Cubana de Publicitários 
e Propagandistas ( CPP) en coordena
ción ca Centro de Convenciones Pla
za América convoca o IlI Taller Inter
nacional de Criación Publicitária, en 
Varadero, do 13 ao 15 de Outubro de 
1998. O obradoiro está dirixido a pro
fes ionais, técnicos e directivos de 
axéncias de publicidade, grupos criati
vos e de comunicación en xeral. Os 
temas a tratar no encontro serán, A 
criatividade ás portas do século XXI; 
Identidade nacional e actualidade 
mundial e Imaxe e texto. Para despla
zarse, Sol y Son Viajes, oferece dous pa
quetes turísticos: 7 dias/6 noites, 2 na 
Habana, no Hotel Bellocaribe, e 4 
noites en Varadero, no Hotel Acuazul 
ao prezo de 125.500 pta. Ou 2 noite 
no Hotel Comodoro, e 4 noites no 
Hotel Sol Palmeras por 135.500 pta. 
O paquete inclúe, billete aereo ida e 
volta até La Habana desde Santiago 
con Cubana Aviación. Seis noites nos 
hoteis seleccionados con almorzo en 
rexime de cuarto dobre. Traslado aos 
aeroportos, tasas de aeropono español 
e servizo de guias. Máis información 
no teléfono 981581 415. 

PRÉMIO DE POESIA 
}OHÁN CARBALLEIRA 

O concello de Bueu convoca o m Pré
mio de poesia Johán Carballeira, no 
que poden participar todas aquelas 
persoas que apresenten os seus orixi
nais escritos en língua galega. Os tex
tos serán inéditos e a sua extensión 
non superará os 400 versos. Apresen
taranse~ duas copias en tamaño fólio 
mecanografados a duplo espazo, e asi
nadas baixo seudónimo ou lema. Xun
to coas cópias achegarase un sobre pe
chado no que constarán os dados per
soais do autor. As obras remitiranse á 
Casa do Concello, Eduardo Vicenti, 

s/n; 36.930 Bueu (Pontevedra), antes 
do 31 de Outubro de 1998. O prémio 
ten unha dotación única de 125.000 
pta. O xuri emitirá o seu fallo no curso 
dun acto que se celebrará na Casa do 
Concello o f2 de Decembro de 1998. 

PRÉMIO 
FAUSfINO REY ROMERO 

O Centro Cultural Faustino Rey Rome
ro convoca o 1 Prémio de poesía dota
do con 50.000 pta. Os traballos parti
cipantes serán en língua galega e terán 
un máximo de 100 versos e un míni
mo de 30. Admitiranse conxuntos de 
poemas de temática comun, sempre 
que non excedan dos 100 versos. O 
poema enviarase; sen remite, ao Cen
tro Cultural Faustino Rey Romero Casa 
da República s/n-Isoma. 15.983 Rian
xo-A Coruña. Noutro sobre pechado 
figurará exteriormente o primeiro ver
so do poema e no interior constará o 
nome e enderezo do autor, DNI e telé
fono. Os traballos serán enviados por 
triplicado antes do ' 15 de Outubro de 
1998. O prémio fallarase nas xomadas 
culturais a celebrar en Oucono. Maior 
información no teléfono 981 869 074. 

PRÉMIO DE ANTROPOLOXIA 
VICENTE Risco 

O Concello de Allariz e roáis as Fun
dacións Sotelo Branco e Vicente Risco 
convocan o N Prémio Vicente Risco de 
antropoloxia e ciéncias sociais, dotado 
con 1.000.000 pta. Poderá concorrrer 
ao prémio calquer persoa que apresen
te os seus textos en língua galega, con
forme á normativa vixente. Os textos 
apresentados, ademais de seren inédi
tos e orixinais, han tratar do estudo de 
ámbito galega sempre desde o ponto 
de vista da antropoloxia ou das cién
cias sociais, tendo unha extensión mí
nima de cento cincuenta páxinas e 
unha máxima de trescentas, tamaño 
fólio, mecanografadas a duplo espazo. 

De cada texto apresentaranse seis có
pias antes do dia 30 de Novembro do 
1998, remitindoas á Fundación Sotelo 
Blanco, apartado dos correios 2.096, 
15. 780 Santiago de Compostela. Cos 
orixinais, que irán precedidos polo tí
tulo ou lema escollido polo autor, 
axuntarase un sobre pechado no que 
figure por fora o lema e que contefia o 
nome completo, enderezo e teléfono 

· do autor, asi como título do libro, in
dicando no sobre IV Prémio Vicente 
Risco. Maior información nos teléfo
nos 988 440 001 ou 988 440 859. 

PRÉMIO ÁNxEL FOLE 

A Fundación Caixagalicia e o xomal El 
Progreso convocan a XIII edición do 
prémio literário Ánxel Fole. Estabelé
cese un único prémio de un millón de 
pta. Poderán optar ao prémio todas as 
persoas que o desexen, con traballos 
inéditos, de extensión mínima de cen 
follas e máxima de duscentas, meca
nografadas a duplo espazo e por unha 
só cara, referidos a calquer aspecto da 
vida ou da obra de Evaristo Correa 
Calderón. Os orixinais apresentaranse 
por cadriplicado, baixo plica, no De
partamento de Obras Sociais de Cai
xagalicia, ou no xomal El Progreso. O 
prazo de admisión remata o 31 de 
Marzo de 1999. Maior información en 
calquer sucursal de Caixagalicia ou no 
xomal El Progreso. 

CONGRESO GALIZA-CuBA 

A Universidade de Santiago e a Uni
versidade de La Habana organizan o 1 
Congreso Internacional Galiza-Cuba 
que terá lugar en Santiago de Com
postela, no Pazo de Fonseca, o vindei
ro mes de Mano de 1999, entre os dias 
24-26. Este congreso pretende definir 
o estado da cuestión no coñecimento 
das interelacións culturais1 a través das 
aportacións de diferentes personaxes 
nos seguintes temas: Urbanismo e ar-

quitectura, na que se tratarán as in
fluéncias da arquitectura europea en 
Cuba e a recepción de modelos cuba
nos na Galíza, coa participación de 
Concha Fontela San Juan (Galiza) e 
Yolanda Woods Pujols (Cuba). Artes 
plásticas, comparacións e estudos so
bar a arte galega en Cuba e a arte cu
bana na Galiza coa intervención Xosé 
Antón Castro da Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Vigo e M' 
de los Ángeles Pereira Pereira da Fa
culdade de Artes e Letras de La Haba
na. Língua, tratado por Xosé N eira 
Vilas, escritor galega residente en La 
Habana durante moitos anos, e Mayra 
Lorenzo da Faculdade de Artes e Le
tras da Universidade de La Habana. 
Literatura, que tratará as relacións li
terárias, Eva Valcárcel López, da Fa
culdade de Filoloxia da Coruña, e José 
Antonio Baujín, da Universidade de 
La Habana. Cinema, o galega na cine
matografía cubana e a visión da emi
gración a través dos cines hispano-cu
banos, coa participación de Miguel 
González Áivarez da EIS e Mario Pie
dra Rodríguez do Depanamento de 
História da Arte da Universidade de 
La Habana. Histórias e sociedades coa 
intervención de Pilar Cagiao Vila da 
Universidade de Santiago e Marlen 
Domínguez de Cuba. Sociedade e cul
tura, influéncias galegas na vida social 
e cultural cubana, contará coa partici
pación de Xosé Ramón Barreiro da 
Universidade de Santiago e Nilda 
Blanco Padilla de La Habana. Patri
mónio Intanxíbel, história oral, devo
ción popular, lendas e tradicións serán 
abordadas por José M. Vazquez Vare
ta da Universidade de Santiago e Te
resa Crego Fuentes, da Faculdade de 
Artes e Letras de La Habana. O últi
mo bloque terá como tema a música e 
coa participación de Carlos Villanue
va Ahelárias de Santiago e Sigryd Pa
drón Díai da Universidade de La Ha
bana. Maior información no teléfono 
981574 839.+ 

lección da Fundación Arco. mingo 4 terá lugar, no Au
ditório do Conservatório 
(Monte do Castro}, o IV 
Certame Internacional de 
Regueifas. O Certame dará 
comezo ás 20 h, o Sábado e 
ás 19 h, o Domingo. 

BENCOUTO 

se asistir no teatro Galán 
aos ensaios abertos do es
pectáculo Na Néboa, cria
do e dirixido por Andrés 
Corchero. Estes ensaios te
ñen lugar do 22 ao 24 ás 21 
h, e do 28 ao 31 ás 22 h. 

• EXPOSICIÓNS 

MÍNIMOS SECRETOS 

É título desta exposición de 

mulleres que inclue instala
cións, ensamblaxes, pintura, 
gravado e arte obxeto. Ale
xis Ball e Laura Miracle de 
EE UU; M' Femanda Ca
rrasquilla de Colómbia; ~ 
Carmen Carrillo de Vene
zuela; Valla Carballo e Eri
ka Ewel de Bolívia; Natas
cha de Cortillas de Chile; 
Paz de la Calzada e Ana 
Karina Lema de España; 
Marta M. Pérez, Migdalia 
Umpierre e Marnie Pérez 
Moliere de Puerto Rico; 
ocupan coas suas obras a ga
leria Sargadelos até odia 10. 

}OAN MIRÓ 

Este Xoves 1 de Outubro 
inaugurase na Igrexa da 
Universidade amostra ]oan 
Miró litógrafo. 

CASA DA PARRA 

O coñecido edificio da Pra
za da Quintana está ocupa
do pala exposición O 98 e 
a literatura galega. 

R. V ÁZQUEZ MOLEZÚN 

Organizada polo Concello 
e o Coléxido de Arquitec
tos podemos ollar, no Mu
seu do Pavo Galega, roáis 
de medio cento de obras, a 
maioria bocetos de paisaxes 
urbanas, realizadas por Mo
lezún entre os anos 50-5 2 
nas suas viaxes por Europa. 

• EXPOSICIÓNS 

RoMAXES 
No Café Universal (Alfon
so XIII, 32) está aberta a 
mostra de Carlos Puga, 
Romaxes. Aberta até o 30 
de Outubro. 

Encóntrase na Sala de Arte 
Caixavigo (Galerías P. 
Sanz-V. Moreno) amostra 
de pintura de Ben Cauto. 

MILA EsTÉVEZ 

Até o Xoves 8 pódese ollar 
na galeria Artefacto (Praza 
Paseo de Alfonso XII) a ins
talación de Mila Estévez. 

GONZÁLEZ PASCUAL 

O Xoves 1 ás 20 h, terá lu-

Carios Puga 
amo so 
as suas 
fotografias 
no Calé 
Univer•al 
de VIGO. 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en insígnia ou e~. 

CARLOS Al.COLEA 

No Centro Galega de Arte 
Contemporánea está aberta 
a retrospectiva do pintor 
Carlos Alcolea, un dos re
presentantes da figura~ión 
dos anos setenta. De Martes 
a Domingo de 11 a 20 h . 

Tu.i 
• EXPOSICIÓNS 

XA VIER MA.GALHAES E 
ARMANDO MARTÍNEZ 

Até o 10 de Outubro está 
aberta na galería Trisquel e 
Medúlio a mostra de pintu
ra de Xavier Magalha.es e a 
de escultura de Armando 
Martínez. Pódense ollar de 
Luns a Sábado de 10,30 a 
13 ,30 h, e de 1 7 a 21 h. 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 250 pta 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pta + 250 gastos envio 
Pagamento o meio de seles de 

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

Caixa Galicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicitaos ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

ÜUTRA MIRADA 

Tamén no CGAC expo
ñen as suas criacións Sofía 
Jack ou Francesc" Ruiz. 
Nun corredor desmitifica
dor do centro oito artistas 
dan a opción de tocar a ar
te coa man e o corpo. Os 
invidentes son os máximos 
beneficiários desta estraté
xia de educación artística. 
Ademais, vídeo-instalación 
de Johan Grimonpez; es
culturas de Adolfo Scho
losser e exposición da co-

Vigo 
• ACTIVIDADES 

CERTAME 
INTERNACIONAL DE 
REGUEIFAS 

Entre o Sábado 3 e o Do-
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ARede 

lNSTlTUiO 

Anú.ncios de balde 
• Arréndase piso en Vigo. As per
soas interesadas poden chamar ao 
telf. 930 400 925 

• Verbo Libre comunica aos seus 
subscritores que paralisa a edición 
da Axenda Alternativa Galega até no
vo aviso. 

• Merca-se ou aluga-se piano de 
segunda man en Santiago. Teléfono 
981 897 048. perguntar por Ana 

• Alugo piso económico en Vigo a 
familia ou estudantes. Amoblado. 
Telefono 986 375 575. 

• Inglés por nativa licenciada. Cla
ses/traducións. Teléfono 986 436 521. 

• Está na rua o número tres do bo
letin poético PolpA, do Colectivo Hu
milladoiro, adicado á poesia 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 
acaba de sacar á rua a sua prlmelra 
obra conxunta. Se te interesa podes 
recibila escribindo a Inés Meaño Viei
tes, Os Olmos, 20-36.630 Cambados. 
Contra reembolso de 750 pta. 

• Buscamos en Vigo compañelros 
de sendeirismo. A ser posíbel pare
llas entre 40-50 anos para facer ex
cursións polos camiños da provincia 
de Pontevedra. Tamén nos gostaria 
receber información dos concellos 
que teñen rotas sinaladas. Chamar a 
Marisa, teléfono 986 241 516. 

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

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

• Esquerda Naclonalista-mocidade 
ven de publicar o nt 5 da revista Ma
nesquerda. O nacionalismo español 

por Xusto G. Beramendi; O antimilitaris
mo na encrucillada de José Luís Barrei
ra; Entrevista á responsábel das mozas 
de E. N-mocidade ... Interesados en
vien 200 pta. en selos ao apartado dos 
correios 384 15.780 Compostela. 

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

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

• Se queres receber de balde o nú
mero O do periódico "Já", com arti
gas como "quota láctea" entrevista a 
Benito Boullosa, secretário da organi
za':{ao antiempacadora de Vila Boa, es
crebe a apdo. 342, 32080 Ourense. 

• Véndese casa de pedra e madei
ra de castifielro 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. Telf. 91 376 07 23. 

•Busco Traballo. Manolo 981 695 682. 

• Vendo comlcs a prezos balxos. 
Perguntar por António no teléfono 
981 241 239 ou escreber solicitando 
a lista a: António Lodeiro Zas, r/ Porto 
Rico 6, 5~ E, 15007, A Coruña. 

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

• Xa está na rua o número 17 da re
vista Mocldade que edita Galiza No
va. Neste nll aparecen artigos sobre o x 
aniversário de Galiza Nova, as orixes 
do Dia da Patria, a banda deseñada na 
Galiza, a situación da lfngua, a repre-

gar na Sala de Exposicións 
do Garcia Barbón, a inau
guración da mosrra antoló
xica de Gonzá.lez Pascual. A 
m stta inclúe e dentro da 
serie Grandes artistas galegos , 
organizada por Caixavigo . 

12 A.Nos DA MEsA 

A Mesa pola Normalización 
Lingüística organiza a mos
tra de cartaces, aberta no 
café Trincheira (Irmandifios, 
15), na que se amosa a sua 
laboura nos 12 anos de vida. 

ARTE XOVE GALEGA 

sión sobre as Mocidades Galeguistas 
do 36, entre outros; entrevistas a Lois 
Diéguez e aos CAE . Agora podes 
subscreber-te de balde enviando os 
teus dados completos ao noso local na
cional (Santiago de Chile, 28 entrechan 
direito. 15.706 Compostela-Galiza) e 
cada tres meses receberás a nasa pu
blicación na tua casa. Le e difunde!. 

• A European Elasmobranch Asso
ciation e Shark Trust busca persoas 
na Galiza que estean interesadas no 
estudo e conseivación de raias e ta
beiróns. Para información adicional ou 
se queres unirte a nós somentes tes 
que escribir a: Sarah Fowler, European 
Elasmobrach Association, Nature Con
servation Bureau 36 Kingfisher Court. 
Nambridge Road. Newbury. Berkshire 
RG14 5SJ UK. Teléf. (+44) (O) 1635 
550 380, fax 550 230 

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

• Kiko Neves ven de publicar o 
seu último poemário, Un poema de 
amor, que podes solicitar a: rua Mo
rales Hidalgo, Ponteareas 36.860. 
Envíanse contrareembolso de 750 
pta. Tamén podes consultar a sua 
páxina en internet: http: // www arra
kis.es/ - .Kikoneves ou o seu correo 
electrónico Kikoneves@ arrakis.es. 

• Camiseta Galiza sempre isubmis
sa! a venda por ANOC da Terra de 
Trasancos. Legenda e desenho es
tampados em branco sobre fundo pre
to. Talhas: L, XL, e XXL. Por 1.000 pta. 
máis portes de envio. Encomenda-a já 
no Apdo. de Correios 229 de Ferrol. 

• Véndese artesania felta con frores 
(diademas, coleteiras, pasadores, pin
zas ... ). Telf. 986 540 562, palas noites 
desde as 22 h. Perguntar por Elisa. 

• O Primelro número da coleczón 
O Rolbén de poesla, dedicado a au
tores da Terra Eu-Navia, acalba de 
sair do prelo. Poden-se solicitar 
exemplares no telefone 909 049 971 . 

• Manual de iniciac;om a língua ga
lega. Socolingüística, morfosintaxe, 
ortografia e léxico. Ja nom tés escusa 
para nom escrever em galego. 125 
pp., ilustradas. 1.200 pta. máis portes 
de envio. Fai logo a tua encomenda 
no Ap. 570 de Ferro! da Artábria. • 

DE lNVESTlGAClÓ.NS PESQUElRAS 
www.iim.cstc.es/ 

Na Casa das Artes encón
rrase a mostra Arte Xooe 
Galega. Até o Domingo 4 
perm anecerá aberta a 
mostra antolóxica do pin
tor de José Frau. Tamén 
o Domingo clausúrase a 
mostra A Arte rupestre 
galega cara o século XXl. 
De Martes a Sábado de 11 
a 14 h, e de 17,30 a 21,30 
h, Domingos e festivos de 
11a14 h. 

•CINEMA 

LUMIERE 

Pernas o Venres 2 e o Sá
bado 3 de Outubro no 
Centro Cultural Caixavigo. 
As actuacións son ás 22,30 
h. e véndense as entradas 
no telf. 986 238 051 . 

Quedan 
poucos días 

pora 
contemplar 

as 
exposicións 
• adicadas 

a arte 
rupestre e a 

J. Frau na 
Casa das 
Arles de 

VIGO. 

Os INVENTOS oo TBO 

Na Sala Temática de Caixavi
go (Policarpo Sanz, 26-1 2 ) 

está aberta a mostra Os gran
des inventos de TBO, com
posta por medio cento de 
.debuxos, once bustos e máis 
de unha dúcea de figuras, in
venciones do mestre Franz 
de Copenhague, o persona
xe do TBO. Até o 25 de 
Outubro. 

Para este mes o cine clube 
Lumiere ten prevista pro
xección das seguintes füas: 
o Luns 5, Fourbi de Alain 
Tanner (Sufza-Franza, 
1996); o Martes 13, A Noi
va de Frankenstein de Ja
mes Whale (USA, 1935). 
o Luns 19 Jerusalem de Bi
lle August (Suécia, 1998); 
e o Luns 26, Por si no te 
vuelvo a ver de Juan Pablo 
Villaseñor (México, 1996). 
As proxeccións terán lugar 
no Auditório Caixavigo ás 
20,30 h . A entrada custa 
300 pta, para sócios ainda 
que tamén hai un abono 
mensa! de 1.000 pta. Maior 
información no telf. 986 
220910 . 
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•TEATRO 

ANATOMIA DUN 
HIPOCONDRÍACO 

Áncora produccións apre
sen ta Anatomia dun hi
pocondríaco dirixida e in
terpretada por Gustavo 

Vilano va 
de Cerveira 
• EXPOSICIÓNS 

UTOPIA DO EsPACO 

O Sábado 3 inaugurase, 
na galeria Projecto (Pra\'.a 
da Galiza, edificio do 
Mercado), a mostra da 
bilbaina Rut Martínez. 
Oito obras de grandes di
mensións, en técnica mis
ta sobre tea. Até o 31 de 
Outubro.+ 

Encrucillado XOAN COSTA 
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Horizontal 

1. Acto ou efecto de unir. A~ociación de país de 
alumnos 2. Ausencia de cantidade. Utilices 3. Profi
ra un discurso; rece. Sen outra da súa especie 4. Ba
traquio moi frecuente en pozas, lagoas e regos. Con
xunción copulativa 5. Escoita. Advertido 6. Liber
tar. United States 7. Adverbio de lugar. Ao revés, 
décimo sétima letra do alfabeto grego que corres
ponde con R. 8. Conxunto de regras necesarias para 
facer ben algunha cousa. Río e montes de Canta
bria. 9. Teña dor. Conxunto de habitantes dun país 
10. Institutriz. Tristezas, dores, aflicións. 

Vertical 

l. Xunto. Olladela 2. Contei, relatei. Nome de per, 
soa 3. Xuízo formado sobre unha persoa ou cousa. 
Daba golpes 4. Vocais de astro. Ave pequena pareci
da á perdiz que vive en terreos húmidos 5. No plu
ral, parte pouco profunda dun río por onde se pode 
pasar a pé 6. Xuntar, agrupar 7. Reúnes, unificas'. 
Parte final da perna 8. Pon a súa sinatura nun escri, 
to. Pon contra 9. Proxecto educativo de centro. Re
sistía, non se gastaba 10. Abrasados, queimadqs-. 
Que non teñen compañía.+ -

Caldo de letras 
S X C O G U U I B M Q S 
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G O C H L N E T O R D R 

F ~ U O J P C A N A D O 

Y ~ M K S I Z A O V G N 

Ñ B O A F A K Ñ N X G E 

Unha dúcea de medidas tradicionais. 
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Comemóranse os vintecinco anos do pasamento do escritor chileno 

Un comboio de poesia para Pablo Neruda 
*C.V. 

O Tren da Poesia · viaxa por 
quinta vez pota rota que Pablo 
Neruda percorrera de neno 
xunto ao seu pai, ferroviário 
da comarca. Unha locomotora 
a vapor e tres vagóns de pasa
xeiros condúcense, como ca
da ano, ao interior da poesia 
do chileno morto en siléncio 
hai agora vintecinco anos, a 
poucos dias de que os tan
ques botaran abaixo a máxima 
que lera no discurso do Nóbel: 
"Só cunha ardente paciéncia 
conquistaremos a espléndi
da cidade que dará a luz, 
xustiza e dignidade a todos 
os homes". O comboio vai 
sempre cargado de escrito
res de todas as idades que te
ñen no autor do Canto General 
unha referéncia imborrábel. 

Diante de corenta mil persoas 
en Pacaembú, Neruda evocou 
no 1945 ao "irmán" Líster para 
remitir unha mensaxe de liber
dade aos brasileiros. "Non podo 
apartar a miña voz de canto so
fre" recitou. Exilados e derrota
dos polo ferro fascista foron os 
seus amigos, galegas atopados 
tamén nun sinfin de paises, 
desterrados sempre. 

"Caudalosa Galicia, pura como 
a chúvia,/salada para sempre 
polas lágrimas", escrebiu o chi
leno nos poucos versos nos 
que fai un rápido retrato do pais 
dos seus amigos Guerra da Cal 
ou Serafin Ferro. Terras Ofen
didas chámase o poema que 
fala dun "interminábel martírio, 
polo inacabábel siléncio". Neru
da coñeceu Galiza a través das 
suas conversas no Madrid que 
rebordaba cos círculos poéticos 
do 27. O anarquista coruñés 
Serafin Ferro -poeta e actor- e 
o seu amigo poeta Guerra da 
Cal compartiron os seus círcu
los. O autor de Lua de além
mar asistia con asiduidade aos 
encontros· literários e sociais 
que Pablo Neruda organizaba 
no seu apartamento de Casa 
de las Flores, no madrileño bai
rro .de Moncloa. Atopábase ali 

co galega Lino Novás ou o cu
bano Nicolás Guillén, entre ou
tros. Sobre a Casa de las Flo
res pesa tamén unha lenda ne
gra que tivo que desmentir até 
a fin Carlos Martí nez Barbeito. 
Un grupo de falanxistas rouba
ron a biblioteca do poeta des
pois do levantamento militar, o 
galega atopábase entre os ne
mes que os anos denunciaron. 

Non foron os únicos que agro
m an na intensa biografia de 
Neruda. No 1934 coñece a 
Blanco Amor a través de García 
Larca, o seu anfitrión na Uni
versidade de Madrid. onde foi 
convidado a dar unha conferén
cia. Desde aquela estabeleceu
se a sua relación que se estrei
taria a raiz da participación do 
escritor ourensán en Bos Aires 
na editorial EMECE, que incluía 
a Neruda entre o seu catálogo 
de autores. 

O país retratouse diante dos 
olios de Neruda tamén a meio 
dos lenzos de mar e terra pinta-

ALGARVE RIO E SAO PAULO 

dos por Maruxa Mallo_ Unha fo
tografía tirada na lila de Pascua 
inmortalizou a relación entre o 
poeta e a pintora exilada. A la
biríntica e a mantenta enfarra
gosa semántica de Mallo retra
tou o momento: "Decidimos Pa
blo Neruda e eu penetrar na es
tética inédita da monumentali
zación en forma de estatua, on
de aparecen: herméticas practi
cando ritos ancestrais: testemu
ños enigmáticos da incógnita 
do pasado: lila de Pascua (Ra
pa Noy), olios que contemplan 
as estrelas. E desde o fondo do 
Pacífico sentin a hiperestética 
da substáncia do éter, dos mo
radores do vacio". 

De Caracas trouxo Pura Váz
quez o seu exemplar do Canto 
General asinado por Neruda. 
Na adicatória lese, escrito na 
sua habitual tinta verde: "De 
Pablo Neruda á miña nova ami
ga Pura Vázquez". A poeta 
lembra emocionada a velada 
na que o chileno, poucos anos 
·antes de morrer, escribira a len-

CARACAS E BOGOTA 

APARTAMENTOS 4 PERSOAS (T-10) do 1ao30 de Setembro do 16 ao 30 de Setembro 
VILAMOURA ••••••••••••••• 6.900 Pta/ Noite 
QUARTEIRA ••••••••••••••••• 6.900 Pta/ Noite 
ALBUFEIRA .................. 6.700 Pta/ Noite 
PRAIA DA ROCHA ....... 7.200 Pta/ Noite 
ARMA~AO DA PERA •••• 8.900 Pta/ Noite 

112.000 pta. 

ida e volta 
(validez 6 meses/aberto) 

98.000pta. 
ida e volta 

(validez 6 meses/aberto) 

coa pintora 
Maruxa Mallo na 
illa de Páscua. Á 
direita, o escritor 
chileno nun 
retrato de Sara 

da na Casa do Escritor da capi
tal venezolana. "Mercara o libro 
en Caracas porque cando vivía 
aqui a sua obra estaba proibi
da. Era moi falangueiro e amá
bel. Coñecer a Neruda é unha 
das grandes experiéncias que 
lembro, sen dúbida el é o máis 
importante poeta que coñecin. 
Estaba apaixonada coa sua 
obra" lembra ainda emocionada 
Pura Vázquez. 

"PABLO DE AMERICA/ PABLO 
do mineral ó éter demarcando a 
patria/ i a posible/ sí posible/ Ll
BE RT A anunciada no ervello do 
ollar de tódalas xentes/ e vaste/ 
e xusto vaste/ cando a CRUZ 
DO SUL volta svástica cai ar
dendo sobor da MONEDA/ so
bar dos homes de SANTIAGO e 
VALPARAISO e todo o longo 
balcón do mar". Eis a despedida 
poética que Uxio Novoneyra es
crebe naque! 1973 diante da no
tícia da marte de Neruda. Cando 
os tanques impedian que os chi-
1 e nos honrasen ao seu maior 
embaixador.+ 
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IDA E VOLT~ 

MINHO EXPRESSO 
New York (do 7t9 ªº 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 7/9 ºº 31/10) ...................... 93.000 pta. 
Boston (do 7 /9 ao 31/10) ••••••••••••••••••••• 72.000 pta. 
Atlanta (do 7/9 ao 31/10) .................... 93.000 pta. 
Sofkl ............................................ 81.000 pta. 
Guayaquil .................................. 124.000 pta. 
Tampa .......................................... 99.900 pta. 

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

VIAGENS 
SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 • 35151) 82 01 300 
FAX 07 351 51 8201309 

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

A droga 
na farmacia 

XOSÉ RAMÓN POUSA 

º
crimen organizado move 
no mundo 400.000 mi, 
llóns de pesetas, algo asi 

como o equivalente ó P.I.B de 
China, namentras os Estados em, 
pregan, sen apenas eficacia, cifras 
moi superiores en combatir o pro
blema, especialmente o derivado 
do tráfico de drogas. O Estado es
pañol gastou o pasado ano 27.000 
millóns de pesetas en combatí-la 
droga, e a adicción ás drogas de 
todo tipo segue presente coma un 
problema estructural roáis dentro 
dunha sociedade afec tada pola fa, 
lla de perspectivas de emprego 
para os máis xóvenes. 

N es te contexto cobra cada vez 
máis importancia a política de le, 
galización plantexada cada vez 
con maior intensidade por distin
tos ectores sociais e, de xei to es, 
pecial, o manifi to elaborado por 
un centenar de xufces de todo o 
Estado, babeo o título ''Unha al, 
temativa a la actu l lítica cri
minal sobre la dr ga" que supón 
todo un reto para o gobemo con, 
servador do Partido Popular que 
tería que efectuar vinte modifica
ci óns na actua l Leí do Medi
camento de 1990. 

Seguindo a experiencia holande, 
sa os xuíces máis avanzad pro
poñen a venda de ''hachi " en lo
cais autorizado , convintemente 
etiquetado, indicando o lugar de 
procedencia, principio activo 
que contén e data de caducidade. 
O igual que no caso do tabaco, o 
sobreprecio pagado iría destinado 
ós programas de rehabilitación de 
drogadictos que sumados ós miles 
de millóns que se aforrarían me, 
llorarían os resultados obtidos ata 
o de agora. As drogas duras ,coca, 
ína, heroína, alucinóxenos e com, 
postes intéticos- expederíanse en 
monodóse unicamente na far
macia , mediante rec ta médica. 
Deste xeito, o con umid r "en
ganchado" e taría baix c ntrol 
médico para facilitar a úa recupe
ración e accedería á úa · <ló~e 
en perigo. Unicarnente t xi, 

cóman "irr cup ra l " r cibi, 
rian a dr ga gratis no h it i . 

VOLVER AO REGO 

O s argumentos son tan pe, 
rigosos ~ando se usan de
m ago x 1 ca m en te com o 

aquel que lle sopra ao tizón dun 
guizo verde: ao arder, as muxicas 
podenll e v ir á cara . Afirman 
Fraga, Cortizo, Cuiña, T ouriño 
e os seus respetivos escribidores 
de campaña que é mao que o 
BNG dialogue con CiU e PNV, 
porque Galiza sae prexudicada. 
Mesmo falan de traición. No seu 
razonamento inculpatório para 
o nacionalismo galego non só 
acreditan que a nosa nación sae 
prexudicada por Euskadi e Cata
lunya, mesmo afirman que esas 
nacións son as verdadeiras colo, 
nizadoras de Galiza. Se é como 
din, se non ternos nada en co, 
mun con esas nacións, se nos 
prexudica o seu trato, se son as 
nosas enimigas, só queda un be
rro: viva a independéncia! + 


