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· Pepe Carreiro 
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O Governo Amigo discrimina a Galiza e non cumple sequer cos convénios firmados 

Os orzamentos de Madrid chámanlle 
mentireiro a Fraga 

O investimento previsto para estradas polo Estado en 1999 aumentará 
nun 4% e un 9,6% para o ferrocarril. Na Galiza as autovias só teñen 
un aumento da inversión do 0,4% e non estarán rematadas, contraria-

mente as promesas da Xunta, até máis alá do ano 2002. No ferrocarril 
invistirán 5.576 millóns, unha cifra que dista moito dos 60.000 mi
llóns que firmados pala Xunta no convénio suscrito co Governo central. 

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

A. PANARO 

Protesta ecoloxista 
contra os parques eólicos 
nos espazos naturais 

O pasado Sábado 3 de Outubro as 
organixacións ecoloxistas Adega, 
Grupo Erva, luita Verde, Sobreira 
e a Federación Ecoloxista Galega 
organizaron un acto celebrado na 
pra:za do Obradoiro en 
Compostela contra a instalación de 
parques eólicos que afecten a 
espa:zos naturais ou que 
hipotequen o património natural. 
Pasadas as doce do meiodia, dous 
rapaces subiron á andamiaxe que 
cubre a catedral e puxeron unha 
pancarta co lema Parques eólicos 
do Xistral, mellor na catedral. Os 
presentes, que portaban 
cadaleitos e aeroxeneradores de 
cartón, non se opoñen á 
instalación de parques eólicos se 
non afectan a espaxos naturais, 
pero a Xunta proxecta montar 
várias destas plantas no Xistral, 
na serra da Capelada, na Costa da 
Morte e no Barban:za, cando nos 
seus próprios estudos de impacto 
meioambiental acreditan que estas 
instalacións ubicaranse en espa:zos 
natura is. 

Os nacionalistas fixéronse 
coa iniciativa política 

Os partidos estatais despreciaron a Declaración de Barcelona, mi, 
nimizaron o Pacto de Lizarra, alcumaron de "trampa" o anúncio de 
trégua realizado por ET A, quedando asi fara de xogo e dislocados, 
sen iniciativa política, que pasou a mans dos nacionalistas. PP e 
PSOE só poden agora xogar á defensiva, dando bandazos na pro, 
cura de propostas alternativas coas que marcar os tempos dunha 
redefinición do Estado que, baixo unha forma ou outra, semella 
inevitábel. Tratan, de xeito persuasivo (PP) ou intempestivo 
(PSOE), de arrincar compromisos para que non se mesture anego, 
ciación de paz en Euskadi coa discusión sobre o novo Estado. Algo 
ben difícil, pois ambos temas parecen inseparábeis, agás nas for, 
mulacións públi~as. CiU, PNV e BNG afirman estar dispostos a si, 
tuar ambas negociacións en distinto plano, pero semella máis un, 
ha concesión verbal de tipo diplomático, a fin de non enrarecer un 
ambiente xa de por si tenso en Madrid, que unha realidade factíbel. • 

Madrid apoia a Cortizo 
por medo a perder o 
control do PSdG·PSOE 

(Pax.7) 

Os armadores da 
Coruña paran o porto . , . 
para criar a sua propria 
empresa de es~va 

(Pax.11) 

O Consello Económico e 
Social contra as multas 
da cuota láctea 

(Pax. 13) 

O BNG demanda 
un aumento da 
soberania galega 
dentro 
do Estado español 

"Non hai Constitución en Euro
pa que teña permanecido 20 
anos intanxíbel, intocábel, ad
mirábel e sacralizada", afirma 
Francisco Rodríguez, deputado 
do BNG no Congreso. Precisa
mente unha das prioridades si
naladas polos nacionalistas é o 
recoñecimento do caracter plu
rinacional do estado e o incre
mento do teito competencia! 
das nacións, que as diferéncie 
do resto das rexións. (Pax.5) 
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Aprazan o fin das autovias para despois do 2002 e a millora do ferrocarril sine die 

Os orzamentos estatais desmiten a Fraga e 
vulneran os convénios asinados 

4* ALFONSO EIRÉ 

Máis da terceira parte do que vai investir o Estado na Galiza en 1999 será na Autovia do No
roeste, pero as autovias coa Meseta non estarán rematadas até despois do ano 2002. Non 
hai orzamento para autopista Fene-Ferrol. A millora do ferrocarril aprázase ainda máis. As 
robras do cinto de Vigo non comezarán tampouco o próximo ano. Para "saneamento e depu
. ración" asignan a cifra radícula de 198 millóns de pesetas. Ourense terá unicamente 203 mi
llóns de investimento ... Estes son alguns dos dados do proxeto de orzamentos estatais para 1999. 

Os galegos levan anos demandando unhas comunicacións axeitadas, pero os prozos de finalización adíanse ano a ano. 

Governo central actua con Gali
za coma o clan dos garabellos 
na feira: gardan a vaca e mér
cana por moito menos do seu 
valor. Pero quen garda a vaca 
e Fraga, que vai de amigo de 
Aznar, o patriarca do clan dos 
tratantes, enganado aos gale
gas, a quen lles ten a facenda 
arrendada. Cada vez que che
ga a feira dos orzamentos repí
tese a história. Galiza é a co
munidade, despois de Múrcia, 
na que menos investirá en 
1999 o Governo central. E, 
dentro de Galiza, tamén hai di
feréncias, pois a província de 
Ourense recibirá unicamente 
203 millóns de pesetas. 

Todas as promesas realizadas 
por Fraga, por Cuiña, por Ra
xoi, por Romai, por Orza, por 
Arias Salgado e por Aznar, ra
chanse sen ningun escrúpulo, 
a110 tras ano, e quedan tan ami
gos, cando na cea política as 
promesas e a palabra dada de- .. 

bia de ser de obligado cumpli
mento, coma na feira. 

Veñen prometendo desde 1993 
que as autovías se ian acabar 
nese ano, con papeis mesmo 

firmados. E chega outro ano e 
pasa tamén. En teoria, 1998 
seria o grande ano das inaugu
racións das autovías. Produ
círonse 23 comparecéncias pu
blicas (se as hemerotecas non 

. As promesas~ Aznar a Fraga ~~an en ~~~a á hora das obtencións orzamentárfos. A.N.T. 

A.N.T. 

enganan) no último ano, nas 
que se afirmou que "antes de 
Xaneiro de1999 estarán todas 
as autovías rematadas agás 
Pedrafita. Os orzamentos do 
Estado para 1999 e a progra
mación plurinacional desminten 
taxativamente a propaganda. 

A Autovía do Noroeste non es
tará acabada como afirmou hai 
só uns días Fraga para o último 
trimestre do ano 2000. En con
sonáncia ca manifestado polo 
Governo central non estará re
matad a até despois do ano 
2002, en cuxo exercício ainda 
lle van destinar 3.200 millóns. 
En 1999 o orzamento adicado 
polo Estado será unicamente 
de 3.782 millóns de pesetas pa
ra esta estrada que enlazará A 
Coruña con Benavente. 

A autovia das Rías Baixas, que 
debia estar rematada na sua to
talidade no próximo Decembro, 

Pasa á páxina seguinte 



8 DE OUTUBRO DE 1998 

Ven da páxina anterior 

segundo a propaganda oficial, 
ainda terá un investimento en 
1999 de 3.207 miUóns de pese
tas. Para o ano 2000 ainda 
existe unha partida consignada 
de 547 millóns de pesetas. Es
tas cifras, segundo fontes em
presari ais consultadas por A 
Nasa Terra, non son suficientes 
para rematar as obras que ain
d a faltan. Non hai máis que 
darse unha volta polos anacos 
onde debian de estar traballan
do a reo para darse conta de 
que as obras están paradas. 
Nalguns tramos o único que es
tán a realizar os traballadores e 
labouras de mantemento para 
que as obras feitas non se es
traguen. Encargados das em-

presas afirman que non volta
rán ao ritmo normal mentres 
non se fagan efectiva novas 
partidas orzamentárias. 

Fomento 
ten outras prioridades 

O investimento previsto polo mi
nistério de Fomento para 1999 
en estradas medrará un 4%, pe
ro os investimentos na Galiza só 
aumentarán un 0,44%. A depu
tada do PP, Maria Xesús Saínz, 
xustifica esta baixa porque "as 
ai.Jtovias xa están case remata
das". No Ferrocarril, en todo o 
estado, o investimento aumen
tará nun 9,6%, pero na Galiza 
segue igualmente o signo con
trário a no resto do Estado pésie 
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ás promesas, aos acordos e, 
sobre todo, á realidade dunha 
rede ferroviária obsoleta. 

Para o tren están previstos 5.576 
millóns de pesetas de investi
mento, unha cifra que, coa pro
gramación plurianual á vista, dis
ta moito dos 60.000 millóns firma
dos no convénio coa Xunta. Os 
deputados nacionalistas Guillar
me Vázquez e Francisco Rodrí
guez puxeron de manifesto a dis
criminación de Galiza, pois fronte 
aos 5.576 millóns de pesetas pa
ra o ferrocarril galego, no estado 
van investir 253.000 millóns. 

Segundo afirmou a deputada 
do PP Maria Xesús Sáinz, des
tes case 6.000 millóns orza-

O clasismo dos orzamentos 
O Governo central disminuie 
nun 9,5% as partidas de pago 
por desemprego, cando na Ga
l iza o 55% dos parados non re
ciben nengun tipo de presta
ción. Estes mesmos desequili
brios entre o favorecimento as 
rendas máis altas e aos em
presários máis fortes, tamén 
se observa a nivel territorial. 
Así, a província da Coruña ab
sorverá un investimento real 
de 10.335 millóns de pesetas, 
a de Lugo (tramo da autovía 
en Pedrafita) 22.382 millóns; a 
de Pontevedra 3.946 millóns e 
a de Ourense unicamente 203 
millóns de pesetas. 

Todas as promesas 
realizadas 
por Fraga 
ráchanse sen 
nengun escrúpulo 
ano tras ano, 
cando debian ser 
de abrigado 
cumprimento, como 
na feira. 

Tamén disminuie a partido do 
Fondo de Compensación lnter
territorial desde os 24.440 mi-
11 óns de pesetas aos 24.283 
millóns. Para "saneamento e 
depuración" unicamente asig
naron unha partida de 198 mi
llóns de pesetas, pésie a que, 
en grande parte, é financiado 
pala UE. Esta cifra está moi 
lonxe do custe total do progra
ma, orzamentado en 19.000 
millóns de pesetas, que non 
podará completarse até, como 
moi pronto, o ano 2002. A ese 
mesmo ano terá que agardar 
tamén o acondicionamento da 
marxes do Miño, ao que desti
narán 254 millóns de pesetas 
dos máis de 800 previstos. 

O BNG denúncia o incumprimenlo do convénio asinado pola Xunta e o Govemo central pora arranxar o ferTOCarril. A. PANARO 

O Ministério de Defensa é o 
que máis vai investir, despois 
do de Fomento e Medio Am
biente . Terá unha partida de 
10.575. O 50% deste diñeiro 
vai destinado á modernización 

dos exércitos. Existe unha par
tida de 1.000 millóns de pese
tas destinados a fusís de asalto 
que, previsibelente, se construi
rian na Fábrica de Armas da 
Coruña. As fragatas que tanto 
anunciara Fraga que se ian 
construir grácias á sua media
ción teñen unicamente asigna
da unha partida de 305 millóns 
de pesetas, cando o custe do 
proxeto está orzamentado en 
281.690 millóns. 

Educación e Cultura gastará na 
Galiza unicamente 352 millóns 
de pesetas, mentres no ano en 
curso gastou 405 millóns. A 
maior parte provén do chamado 
"un por cento cultural", destina
do á protección do património 
histórico (167,8 millóns). Máis 
de 87 millóns de pesetas irán 
destinados as catedrais de Lu
go e Mondoñedo. Outros 30 mi-
1 lóns gastarse na muralla de 
Lugo, mentres que 150 millóns 

Que pesa Galiza no Estado? 

irán a parar aos arquivos, prin
cipalmente o do Antergo Reino 
de Galiza. 

O departamento de Traballo e 
Asuntos Sociais gastará unica
mente 180 millóns de pesetas, 
cifra tres veces menor que a de 
1988. Tamén baixa considera
belmente a partida de Interior 
que será de 15 millóns de pe
setas, cando este ano investi
ron 143 millóns. + 
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mentados para o ferrocarril, 
1.500 millóns proceden da Xun
ta, 2.007 de Renfe e o resto 
dos fondos europeos. Desde o 
BNG tamén se sinala como os 
investimentos pr~vistos por 
Renfe en Galiza son menores 
que noutras comunidades. 

Vigo terá que agardar 

As obras do cinto de circunva
lación de Vigo tampouco come
zarán o próximo ano como pro
meteran Arías Salgado e Guiña 
Crespo. Os orzamentos xerais 
do Estado só recollen unha parti
da de 818 millóns de pesetas pa
ra elaborar o proxeto. De nada 
serviron as propostas de Caixavi
go para financiar os 10.730 mi
llóns de pesetas a que ascende 
o montante desta obra vital para 
Vigo. Nen as viaxes de Guiña, 
Pérez e Gaioso a Madrid, nen a 
proximidade das eleicións muni
cipais fixeron variar as priorida
des do Governo central. O que si 
poderian comezar en 1999 son 
as obras do vial que vai de Ci
troen a Bouzas, tamén en Vigo. 
Esta obra, que leva anos de re
traso, ten unha partida de 2.21 O. 

A Autovía do Cántabrico ainda 
recibe menos atención orza
mentária, unicamente 64 millóns 
de pesetas. E o anaco de auto
pista entre Fene e Ferrol, tamén 
prometido para xa cando rachou 
a Ponte das Pías, non ten con
signación algunha, polo que se 
apraza sine die. 

Se Fomento designa para estra
das 37 .500 millóns de pesetas, 
2.000 máis que o ano anterior, 
descende significativamente 
partidas como as dedicadas a 
seguridade do tráfico marítimo e 
vixiáncia costeira. Os investi
mentos para ordenación e fo
mento da edificación tamén dis
minuien, reducidos agora a un 
programa chamado Bordes Ur
banos e ás rehabilitacións dos 
teatros Jofre e do cuartel da Fe
rreria do Ferrol e o coléxio Xosé 
Carreras de Corcubión. 

O BNG acosou á Xunta de facer 
"deixación de fl.mcións, ante uns 
orzamentos escandalosos que 
reflexan que Galiza non canta 
no contexto do Estado" e o 
PSOE incide no mesmo, poñen
do de manifesto o pouco que 
"pesa Fraga en Madrid". A CIG, 
pola sua banda, considera que 
estes orzamentos "manteñen un 
xiro á dereita en matéria social e 
tampouco se nota ningunha inci
déncia positiva para Galiza do 
mal chamado Governo amigo".+ 

Cando Fraga lribarne desembarcou na política galega 
anunciouse o nimbeiro de que a sua persoalidade ia pór 
a Galiza "no lugar que lle corresponde dentro do contexto 
do Estado". Pasaban os anos e, mália a propaganda 
oficial e oficiosa que tentaba explicarnos como propostas 
trascendentes a Administración Unica ou a Reforma do 
Senado, o papel de Galiza no contexto estatal seguia a 
ser irrelevante. Nen os intentos de Fraga de pr~sidir o 
Comité de Rexións, nen a corrida de visitas polos 
ministérios de Madrid, nen as ánsias de asemellarse a 
Pujol ou as viaxes de estadista ao extranxeiro mudaban 
nada a nosa realidade de dependéncia: 

As autovias seguíanse a retrasar mália os convénios 
firmados co ministério e as promesas de Felipe 
González. O ferrocarril destartelábase e 
desmantelábase tendo que sostelo a Xunta co seu 
diñeiro. A reconversion industrial continuou coa sua 
teima desmanteladora. A frota non só perdía 
caladoiros tradicionais senón que sufria tamén unha 
considerábel merma en efectivos. A cuota láctea 

coutaba a modernización dun dos sectores, como o 
leiteiro, con máis futuro ... 

As causas ian mudar cando chegou o Governo Amigo. 
Aí si que Fraga tiña peso e predicamento. Pero as 
causas non mudaron. Os orzamentos anuais 
representan o millor raseiro para medir a capacidade 
real de influéncia que ten hoxe Galiza no Estado. 
Mentres na Galiza ainda non se remataron as autovías 
por falta de investimentos e o ferrocarril non sofreo a 
primeira modernización, no resto do Estado xa están a 
realizar investimentos en novas vias e nos trens 
modernos ou de alta velocidade. 

Esta situación ten un claro refrexo na economía 
galega, tanto no dia a dia das empresas, cun 
impedimento elevado para competir, como nas 
perspectivas de futuro. As promesas realizadas non 
cantan coa conseguinte dotación orzamentária por 
parte do Estado. Os planos deseñados polo Governo 
autonómico non se poden cumprir e, nen sequer as 
iniciativas privadas como o financiamento do cinto 
vigués proposto por Caixavigo son tidas e 
consideración en Madrid. O Governo central négase 
mesmo a apoiar temas considerados prioritários polo 
Governo galega como a planta regasificadora do 
Ferrol que intentar poñer en marcha empresários 
autóctonos. 

Mália.a urxéncia de impulsar as infraestruturas 
galegas para equiparalas ás do resto do Estado, os 
orzamentos do Governo central para 1999 non só 
adian estas cuestións cruciais, senón que previléxian a 
outras comunidades peninsulares. Se na Galiza os 
orzamentos aumentan nun 0,44%, no resto do Estado 
invéstense tres pontos máis. 

O problema de Galiza non é un problema de 
currículum, nen de amistades per~onais, senón, 
históricamente, de dependéncia. E consecuéncia da 
maneira na que está inserida no Estado español.+ 

ANOSA TERRA 
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4 GAL IZA 
O .álcaldábel popular na Coruña derivou do nacionalismo ao entorno do Opus Dei 

. . ~ . ... 

António Erias, un candidato descoñecido 
* HORÁCIO VIXANDE 

O recén nomeado candidato 
do PP á alcaldia da Coruña, 
António Érias Rei, é un ho
me gris. De pasado naciona
lista, o decano da Faculdade 
de Económicas da Universi
dade de Meilán Gil, derivou á 
direita filorrelixiosa aprovei
tando a sua posición na fa
culdade e chegou ao PP de
bido á necesidade deste par
tido de buscar caras novas, 
tan novas que Érias apenas 
é coñecido entre a cidadania. 

O vigués e celtista António Érias 
pertencia ao sector nacionalista 
da Faculdade de Económicas 
de Compostela, ainda que non 
se lle coñecia filiación partidária 
concreta. Cando hai nove anos 
se produce a segregación das 
univer9idades de Vigo e da Co
ruña, Erías aproveita as posibili
dades de traslados que se dan 
nese marco para marchar para 
A Coruña. Moi próxima a esa ci
dade, no concello de Oza dos 
Rios, tiña unha casa de campo 
na que reside na actualidade. 

Cando chega á Coruña, non se 
destaca pala sua actividade po
lítica no seo da faculdade e limí
tase a impartir as suas clases. 
Xa daquelas era considerado 
polos seus alunas como unha 
persoa de talante autoritário, 
que nen sequer permitia aes es
tudantes formular perguntas na 
clase. Ese mesmo talante, ha
beria de manifestalo unha vez 
chegado ao decanato. 

É aproxjmadamente hai tres anos 
cando Erias entra na política uni
versitária. Nese momento apre
séntase ao decanato e na elei
ción conquire os votos da direita 
da faculdade. Os sectores na
cionalistas e de esquerdas ou vo-

António Érias no seu despacho no decanato da Faculdade de Económica da Coruña. 

taran ~n contra ou se abstiveron. 

Para chegar ao decanato, Érias 
arrímase ás duas direitas que 
conviven baixo a tutela o reitor 
Meilán Gil. Dunha banda está a 
direita relixiosa vencellada ao 
Opus Dei, que apresenta a tace 
máis extremista, e da outra o 
sector cuiñista, grupo non tan es
corado pero máis amigo de subir 
o ton das suas declaracións. 

O matrimónio habia durar ben 
pouco. A direita laica remata 
abandonando a Meilán sen dar 
grandes portazos pero divulgan
do sotto voce alguns dos tr~pos 
suxos do reiterado opusino. Erías 
queda a bordo, con Meilán, ou 
Meilán con Erías, porque nun se 
apoia no outro e o alcaldábel po
pular sabe manter a posición pa
ra xestionar diante do reitor os 

votos que controla na sua facul
dade, que non son poucos. 

A respeito de se Érias é ou non 
é do Opus Dei, a sua postura é 
de calculada ambigüidade. Nen 
nega nen afirma con rotundida
d e, pero deixa nas mans de 
amigos e inimigos a responsa
bilidade de deixar circular rumo
res. Contado, a opinión máis 
estendida é que o decano non 
está na organización fundada 
por Escrivá. 

Como case sempre sucede nas 
grandes fichaxe_;S populares nas 
grandes vilas, Erías chegou ao 
PP de carambola. Hai un ano e 
médio deu uns cursos de eco
nomía entre os cadros do Parti
do Popular. Moi pouco despois, 
aparecía xa na Executiva local e 
daba unha surpresa aes seus 

Voz Noticios 

compañeiros de faculdade, que 
mália os seus coqueteos coa di
reita nunca pensaron que o de
cano puidese derivar cara á di
reita políticamente organizada. 

A proximidade a Meilán na Uni
versi9ade proporcionou a Antó
n io Erias sintonía política no 
partido co ministro Xosé Manuel 
Romai Beccaria, o principal ba
rón da província. Da man de 
Romai , tras renunciar o conse
lleiro António Couceiro á candi
datur51 -descabalgado Lendoi
ro-, Erías aparece como único 
relevo de confianza posíbel. 

Desde a eleición, mália o seu ta
lante autoritáriq, o comportamen
to público de Erias ten unha ca
racterística que marca as declara
cións dos círculos do Opus Dei, 
eis a prudéncia de portas a fóra. + 

Eleito tras a renúncia de Garcia Diez, Manuela L. Besteiro e Xosé Manuel Barreiro 

A 
moderación 

doBNG 
Algunhas empresas dedi
cadas á comunicación 
móstranse surprendidas ao 
ver que os líderes do BNG 
non se suben á mesa para 
reivindicar imposfbeis. Esa 
surpresa ten duas causas. A 
primeira é que antes non 
acudían ás roldas de pren, 
sa do BNG e agora non 
lles queda outro remédio 
que asistir. A egunda que 
Galiza e o Estado e pañ 1 
teñen cambiado o sufi
ciente como para qu a 
habituai pr posta d 
BNG sonen roáis modera
das nos seus delicados ou, 
vides. Acaso exista unha 
terceira razón que xa deri
va do puro susto: o de ver 
como o nacionali mo se
gue subindo nos inquéritos 
e o de tranquilizarse des
pois ao comprobar que os 
do Bloque, polo menos, 
non van pedir pasado ma
ñá a independéncia. 

O importante, con todo, 
para o BNG non é o que 
pensan ou deixan de pensar 
catro xefes de redación que 
hoxe dirixen a sección de 
política e mañán a de de
portes. O importante é que 
Galiza estivo presente no 
feíto político máis relevan
te dos último meses: a De, 
claración de Barcelona, per 
pode quedar á marxe da re
forma do Estado, e na
cionalistas non con eguen 
desprazar ao PP da presi, 
déncia da Xunta nun prazo 
relativamente breve.+ 

Un cacharrista que controla o urbanismo provincial e local candidato do PP en Lugo 

*HV. 

En Lugo, a clave de que Xaquin 
Garcia Diez deixe a alcaldia e 
que a candidatura do PP pase a 
encabezala o concelleiro de Ur
banismo Ramón Xaime Árias Ro
ca, está en que a Cacharro Pardo 
non lle duran os alcaldes. O pre
sidente da Deputación manda na 
cidade de Lugo e sempre rema
tou enfrentado ces seus rexedo
res. Por iso, este candidato é 
1]1áis ideal que outros, xa que 
Arias Roca é cacharrista e funcio
nário da Deputación. 

Pero esa non é a única razón. 
Habia cutres candidatos que re
nunciaron por unha ou outra 
cuestión. Garcia Diez anunciou 
que marchaba ante o temor de 
ser excluido, pero andado o tem
po, no PP local afirman que pode
ria seguir ocupando o pasto, caso 
de postularse desde o princípio. 

Na cabeza de saida tamén esta
ban a conselleira de Família, Ma
nuela López Besteiro, e o deputa
do e concelleiro Xosé Manuel Ba-

Francisco Cachara, en primeiro plano, á 
direita, o actual alcalde Xaquin Garcia 
Díex e ao seu carón o candidato Ramón 
Árias Roca. Voz Noticias 

rreiro. Manuela López ten un pa
pel moi relevante no PP galega 
pala rede clientelar entre as mu
lleres que tece desde a sua Con
sellaria, de modo que non era o 
mellor recámbio. Con respecto ao 
deputado, el mesmo non queria fi
gurar na candidatura, máis intere
sado nos seus labores parlamen
tários en economía e o seu posta 
de profesor universitário. 

Árias Roca apreséntase baixo a 
divisa de pór en marcha alguns 
dos proxectos do urbanismo lo
cal, pero isto non representa un 
éxito tan relevante. O concelleiro 
de Urbanismo non fixo máis que 
dar por concluidos alguns planos 
que se amoreaban nos queixóns 
dos escritórios do departamento. 

Hai varios rasgos que defif'len a 
este candidato. Ramón Arias 
gasta de estar en segundo plano 
e domina os aspectos relaciona-

dos coa concellaria de Urbanis
mo, pero ignora calquer outra 
cuestión relacionada coa política 
municipal. A sua actuación políti
ca sempre estivo levada por in
tereses persoais. Recentemente 
os concelleiros independentes 
en Rábade exixiron cortar co ga
binete que levaba os asuntos do 
urbanismo muni9ipal. Este non é 
outro que o de Arias Roca, que, 
presumibelmente, ten actividade 
privada neutros concellos, cando 
ocupa a praza de aparellador da 
Deputación, non pediu exce
déncia e poderia a estar a inco
rrer nalgunha irregularidade por 
esta razón. 

O celo no control do departa
mento de Urbanismo levouno 
Ramón Árias con obstinación. 
Xa na Deputación conqueriu 
desde hai anos que a praza de 
arquitecto provincial quedara 
vacante, tras a xubilación do an-

terior titular, de modo que manti
vo todos estes anos a xefatura 
do servizo. No concello , trasla
dou o esquema que tiña na De
putación e defenestrou a vários 
técnicos para nomear a cutres 
da sua corda. Oeste xeito, man
gonea todo sen oposición. 

No plano personal, o candidato 
popular ten 49 anos, está casa
do e ten dous fillos e é un home 
intelixente ao que, sen embar
go, ninguén escoitou unha pala
bra en galega. Ademais, ten un 
pasado no círculos progresistas 
locais -entre as suas amizades 
contábase o concelleiro de Iz
quierda Unida, Carlos Dafonte
pero agora representa unha po
sición reaccionária. Por último, 
dun tempo a esta parte está 
abandonando o segundo plano 
para participar, con ton amábel, 
nos debates celebrados nos 
meios de cqmunicación locais.+ 

-
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Francisco Rodriguez pediu que o BNG estivese presente nas reunións do Govemo central coa oposición. X. CARBALLA 

Pide un aumento de soberanía e 
o direito de veto sobre leis estatais que vulneren competéncias exclusivas 

O BNG vincula a capacidade de 
presión de Galiza ao voto nacionalista 
*P.C. 

"Non hai Constitución en 
Europa que teña permaneci
do 20 anos intanxíbel, into
cábel, admirábel e sacraliza
da", afirma Francisco Rodrí
guez, deputado do BNG no 
Congreso. Precisamente un
ha das prioridades sinaladas 
polos nacionalistas é o reco
ñecimento do caracter pluri
nacional do estado e o incre
mento do teito competencia! 
das nacións, que as dife
réncle do resto das rexións. 

Entre as competéncias de ca
racter exclusivo que o BNG 
considera prioritário acadar 
áchanse todas as relacionadas 
con lingua e cultura, ordena
ción do território, incluindo as 
caneas hidrográficas que dis
corren polo território galega, o 
referente á plataforma conti
nental, servizos públicos, 
méios de comunicación e fon
tes de enerxia. Tamén se sina
la imprenscindíbel conseguer 
que Galiza teña participación 
no tocante á planificación eco
nómica xeral do estado que 
afecte ao país. 

Canto á anunciada reforma do 
Senado, o deputado nacionalis
ta explica que debe realizarse 
tendo en conta a "diferéncia en
tre nacionalidades e rexións", 
cun teito competencia! diferen
ciado, para o que, ao seu en
tender, seria necesário contar 
con direito de veto, de forma 
que "nengunha lei de rango xe
ral de caracter estatal puidera 
ser aplicada na Galiza se viola
se as competéncias de caracter 
exclusivo". 

Francisco Rodríguez considera 
que estes cámbios poden ser lo
grados através dun proceso de 
negociació11. 

Autodeterminación 

O BNG estabelece entre os seus 
obxectivos, o de ter a capacidade 
de presión suficiente para que en 
nengún caso se deixe a Galiza á 
marxe deste proceso. O parla
mentário nacionalista lembra que 
"o direito de autodeterminación 
non é crucial para nós neste mo
mento histórico". Rodríguez reco
ñece implicitamente que ainda 
que a autodeterminación é un di
reito de todas as nacións, en Ga
liza a correlación de forzas non é 
hoxe suficiente para reclamala e 
que o primeiro que hai que modi
ficar e esa correlación de forzas. 
Pela contra, xulga como impres
cindíbel e urxente o contrarrestar 
a actual realidade 

xudicial e dereito a ser tratados 
con dignidade". 

Exclusión das conversas 

Francisco Rodríguez criticou, por 
outra parte, que o nacionalismo 
galega fose excluido das conver
sas que Aznar está a manter con 
todos os partidos. "Resultan pre
ocupantes estes tics antidemo
cráticos e sectários e esperamos 
que se rectifiquen". O presidente 
do governo conta cun documento 
no que se especifica que todas 
as forzas políticas con represen
tación no Congreso, sen excep
ción, deberían ser consultadas . 
Segundo o representante na
cionalista, tras desta exclusión 

áchanse, por un
institucional do 
país que provoca 
"que as relacións 
de Galiza ce Es
tad o sexan de 
submisión, de fal
ta de poder''. 

Rodríguez 

ha banda, o inte
rese do PP de 
deixar á marxe 
ao BNG e pela 
outra, o costume 
de non contar 
coa opinión de 
Galiza para nen
g ú n asunto de 
Estado. 

recoñece que a 
capacidade de 
presión de Galiza 
virá condicionada 
polo respaldo 
social que teña o 
nacionalismo no 
momento no que 

O deputado no 
Congreso recoñe
ce que esa capa
cidade de presión 
virá condicionada 
polo respaldo so
cial que teña o na
cionalismo no mo
mento no que se 
inícien as conver
sas. Daí que se si
nale a importáncia 
dos próximos pro
cesos eleitorais. 

se inícien as 
conversas 

Rodríguez sinala 
tamén que, polo 
momento, só se 
están tratando 
temas de carac
ter penitenciário. 
A este respeito o 
BNG defende a 
lei que establece 
a necesidade de 

"Non vai ser 'indi-
ferente que se go-
vernen várias lo-
calidades de Gali-
za e moitos núcleos de povoación 
importantes e que se teña grupo 
parlamentar nas Cortes do esta
do'', asegura, xa que ese será o 
único xeito de ter "máis peso a ní
vel ~statal, capacidade de deci
sióa, p_osibilidade de vetar o pre: 

que "todos os 
presos sen ex
cepción cumpran 
as condeas nos 
cárceres máis 

próximos aes seus ende rezos". 
A respeito do debate xeral, o de
putad o do BNG advirte que 
"nengún governo español vai 
poder ignorar, por moitos alia
dos que teña dentro da Galiza, 

'os intereses do naso país'\ + 

. ' 

ANOSATERRA 

O novo alcalde de Compostela, 
partidário dun acordo co BNG 
O voceiro municipal socialista, Xosé Sánchez Bugallo, 
que será o alcalde de Compostela antes de fin de ano, 
foi quen, despois das pasadas eleicións municipais ne
gociou un acorde de lexislatura ce BNG que logo non 
fraguou pela oposición de Estévez. O actual alcalde 
de Santiago deixará o cargo antes de rematar o ano, 
meses despois de anunciar que non se apresentaria á 
reeleición. Fontes do PSOE da cidade dan por seguro 
que Estévez aceptará un pesto que lle foi ofrecido na 
UE, relacionado coas cidades património. O até o mo
mento voceiro do grupo 
municipal e concelleiro 
de Tráfico e Transportes 
Públicos, ademais de res
p o n sábe I de persoal, 
Sánchez Bugallo toma o 
relevo, unha vez deixara 
ver a sua intención de 
apresentarse ás primárias 
do PSOE. Anterior conce
lleiro de Deportes, Buga
llo estivo a piques de 
abandoar o governo mu
nicipal cando na última 
remodelación Estévez lle 
asignou a concellaria de 
Tráfico e Transportes Pú
blicos , a máis conflitiva e Sánchez: Bugallo. 

menos valorada popular-
mente na xestión municipal e, polo tanto, nada indicada 
para un futuro candidato á alcaldía. O próprio alcalde 
ten desautorizado publicamente actuacións de Sánchez 
Bugallo en matéria de tráfico. Xerardo Estévez indi
cara como posíbeis sucesores a Luis Toxo e Mar Ber
na!, unha vez o primeiro teniente alcalde, Río Barro 
confirmara o seu abandono da política pala sua estreita 
vinculación co alcalde. As espectativas de aumento 
do BNG en Santiago e o nomeamento de Sanchez 
Bugallo como candidato abren unha nova situación polí
tica que se pode materializar nun acordo de lexislatura. • 

Sanidade consegue aprazar o xuízo 
polo fármaco afectado polas vacas tolas 

5 

Estaba previsto que o Venres 2 de Outubro se celebrase 
no xulgado do Social de Vigo o primeiro xuízo contra 
Sanidade pola utilización do fármaco Pulmonate, feito a 
partir de plasma afectado polo mal das vacas tolas. A 
vista aprazouse xa que Xunta solicitara que o Tribunal 
Superior decidira por que via celebra o xuízo. Desde a 
Xunta búscase asi que o conflito siga a via contencioso
administrativa. Son vinteoito as persoas que denunciaron 
a Sanidade através da Asociación de Afectados de Erros 
Médicos, cuxo avogado os representa e solicita atención 
médica e cincuenta millóns de pesetas de indemnización 
para os enfermos.+ 

A FPG amosa a sua sa6sfación 
pola trégua e cri6ca ao PSOE e ao PP 
Nun comunicado de prensa, a Frente Popular Galega ma
nifestou a sua satisfacción pala trégua unilateral da ET A e 
criticou "ao PP e ao PSOE pola sua contumácia en se ne
gar a adoptar medidas de diálogo en Euskal-Herria e pola 
sua persisténcia na liña de enfrentamento militar e poli
cial". Para a organización frentista, nunca houbo unha oca
sión tan favorábel para a paz. Igualmente, este partido de
clarou que "toda situación de guerra é indesexábel", pero 
este ten sempre dous finais posíbeis, un "tratado de paz 

· ou a vitória dun bando sobre o outro". Por iso a FPG pide 
unha paz negociada que traía como consecuéncia a so
berania nacional basca. Por último, a organjzación inde
pendentista criticou "a política entreguista e favorábel ao 
Réxime que amasa o nacionalismo oficialista galega".• 

A Xunta recoñece que 1.152 funcionários 
están nomeados por libre designación 
O director xeral da Función Pública recoñeceu diante do 
Parlamento que 1.152 persoas ocupan postos de libre 
designación na Administración autonómica. O número de 
funcionários na Xunta ascende a 9.964, polo que un 11 % 
dos mesmos foron designados por procedimentos 
políticos e non polos princípios de capacidade e mérito. 
Un tércio destes funcionários, segundo afirmou o director 
xeral, están por debaixo do nível 28, o que significa que 
non son cargos de confianza nen aos que se atribuen 
responsabilidades públicas. O BNG, pota sua parte, 
lembrou que na relación quedan por incluir as persoas 
adscritas aos gabinetes das Consellarias, asi como os 
asesores e directores dos organismos autónomos, as 
sociedades públicas e as fundacións, co que o número 
fin~I de persoas que acederon á función pública pota libre 
designación poderla ser mor superior.+· -
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OPtNIÓN 

DO RECENTE FRACASO DA INICIATIVA LEXISLATIVA SO, 
CIALISTA PARA AMPLIAR OS SUPOSTOS DE NON PUNIBILIDA, 
DE DA INTERRUPCIÓN VOLUNT ÁRIA DO EMBARAZO PÓDEN, 

SE EXTRAER V ÁRIAS CONCLUSIÓNS, SINALA O AUTOR DES, 
TE ARTIGO, "NECESÁRIAS PARA QUE A DESPENALIZACIÓN 
TEÑA ÉXITO NUN FUTURO, OGALLÁ NON MOi LONXANO". 

ABORTO: AS PEDRAS QUE FALAN 
MIGUEL RODRÍGUEZ SANCHEZ 

En primeiro lugar, merece sinalarse a ac
titude da Igrexa católica que, maila estar 
no remate do século XX e nun Estado 
aconfensional, continúa a deslexitimar a 
vontade popular democraticamente ex
presada, cando ésta se opón as súas teses 
ideolóxicas. 

Afondando nisa teima dogmática de facer 
proselitismo da súa V erdade, amósase ben 
ás claras o seu fun-
damen talismo for-
mal e funcional 
( equiparábel ao he-

a inxenuidade, senón que é precisa unha 
argumentación intelectual seria, non fe
ble, que se enfronte coa visión mítico-fa
nática da realidade que impón a ideoloxia 
relixiosa, espallada en extensos sectores 
da sociedade, <liante dos que a Igrexa 
apresenta eficazmente os seus valores co
mo os únicos lexítimos. 

Asemade é tamén saliéntábel de estar en 
garda, para non ser 
ilusionados con pro
postas insuficientes 
e seródias, como é o 
caso da elaborada breo e islámico), co

mo se reflicte nos 
caracteres de absolu
tismo intelectual, 
obediencia irracio
nal (fe) no "Libro", 
animismo, profecía 
de salvación, xerar
q uia maxisterial 
dogmática ou aliena
ción. O "Catecismo 
da Igrexa católica" 
(1992) preceptúa a 

'S,,. ,,. 1 supona un avance no 
polo Grupo parla
mentário socialista. 

sístema actual Case catorce anos é 
tempo dabondo para 
terlle dado unha so
lución digna á inte
rrupción voluntária 
do embarazo, máxi
me cando elabora
ron un novo Código 

de interrupción 
do embarazo, 

o establecemento 
do sistema de prazos" 

tese coñecida de que 
"a Igrexa detenta to-
da verdade, porque a 
recibíu íntegra por 
revelación directa 
de Deus e transmítea 
na súa pureza orixi-
nal". 

Con esa idea no cer
ne, as formas a em
pregar pola Igrexa 
católica como cen
tro de poder non de
berían abraiarnos, e 
así as presións usadas 
nas últimas semanas 
teñen que asumirse 
como un xeito nor-
mal de defender a vixéncia da súa Verda
de (fortiter in re, fortite in modo); sexa 
cal sexa, mesmo dicer que as pedras falan. 

A primeir.a conclusión a deducir desta 
cruzada antiabortista é que o laicismo e a 
toleráncia non pode ser defendidos desde 

penal en 1995, que 
mália ser chamado 
"C. p. da Democrá
cia" mantivo ou ex
tendeu a sanción 
penal a outras con
duras admitidas so
cialmente (insubmi
sión, eutanásia, le
sións consentidas, 
piquetes de folga, 
encerros laborais, 
"okupación" de in
móbeis, escárnio de 
créncias de confe
sión relixiosa, ultra
xes a España, desor
des públicas, "grafi
tis", ameaza de bom, 
ba inexistente, re-

clamación de actos terroristas, falta de 
consideración á autoridade, etc). 

En Teoria de Dereito, a sanción penal 
enténdeuse como o mecanismo máis for
te de que dispón o Estado para reprimir 
aquelas condutas que atentan contra os 

intereses xurídicos máis importantes. 

Utilízala para afortalar unha determinada 
concepción ideolóxica (a da relixión ca
tólica) sobre o comenzo da vida humana, 
é contrário ao respeito que o Estado de 
Dereito debe ter diante de conflitos ex
clusivamente morais, nos que o princípio 
de intervención mínima impide a intro
misión válida do Dereito penal. 

Pero ademáis das eivas de oportunismo e 
extemporaneidade, a iniciativa socialista 
do cuarto suposto non mellora en nada o 
vixente artigo 41 7 bis do C.p. de 197 3 
(aborto despenalizado nos casos extremos 
de indicación terapéutica, ética ou emba
razo por violación e euxenésica ou feto 
con graves taras), pos to que a indicación 
social é plenamente abranguida pola indi
cación terapéutica ("grave perigo para a 
vida ou a saúde física ou psíquica da em
barazada"). 

Nembargantes, sí suporía un avance no 
sístema actual de interrupción do embara
zo, o establecemento do sistema de pra-

zos, vixente nos principais Estados do no
so entorno (Franza, Alemaña, Italia), po
lo cal o aborto está despenalizado nos tres 
primeiros meses de xestación. Doce pri
meiras semanas que coinciden coa ausén
cia de actividade bioeléctrica cerebral, 
amosada no electroencefalograma plano. 

Por que ha ser delito a expulsión ou des
trucción dun óvulo fecundado que tamén 
carece clisa actividad e b.c.? 

A proposta apresentada polo Bloque Na
cionalista Galego no Congre o, con
sistente en extender o prazo até as deza
oito semanas, excédese nise límite, arris
cándose a non lograr o respaldo que o 
prazo de tres meses ten na máis despre
xuizada doctrina científica e xurídica, da
da a súa coeréncia, o seu desenrolo nou
tros Estados e o ser plenamente respei
tuoso cos dereitos da muller e dos profe
sionais sanitários que a interveñan; apar
te de non ter apoio dos grupos conserva
dores ou da Igrexa católica, que, como 
pedras, permanecen inmunes ao razoar 
lóxico, rigoroso e sen apriorismos.• 

NACiONALiST§ 

WACiONAiS 

O LEITE Nº 1 EN GALICIA 
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No Congreso da Toxa a presión de Txiqui Benegas, no centro, impuxo a Presedo en detrimento de Laxe. 

A comisión xestora galega solicita a Almúnia e Ciscar 'que non veñan a Ourense' 

Membros da Executiva Federal 
pídenlle ao PSdG que non vote a Touriño 
*A. EIRÉ 

Nun primeiro momento a des
puta do PSdG·PSOE estaba si· 
tuada na persoa que deberia li· 
derar o proxecto de renova
ción do partido, con matices 
pouco diferenciados entre os 
candidatos. Pero, segundo foi 
avanzando a intensa campaña, 
semellante a unhas eleicións 
primárias, a loita centrouse na 
autonomia que o partido vai 
ter a respeito de Madrid. Des
t e xeito, os problemas do 
PSOE galego voltan ao mes
mo ponto da sua fundación. 

Desde a executiva madrileña 
están a chamar a alguns dele
gad os con peso no PSdG 
PSOE para que non apoien a 
Pérez Touriño como secretário 
xeral, en base a que, de gañar, 
"o partido fracturaríase irremisi
belmente" e poderia irselle das 
mans á Executiva Federal. É o 
mesmo argumento que utiliza o 
sector próximo a Francisco Váz
quez que, nos últimos dias, co
ordenado por Fernández Moreda, 
está a sacar toda a sua artelleria 
dialéctica para apoiar a Miguel 
Cortizo, un dos seus máis fideis 

servidores estes últimos anos. 

O sector de Vázquez, como fixo 
desde 1978, ainda que agora o 
alcalde coruñés permaneza na 
sombra, non está disposto a 
perder o control do aparato do 
PSdG-PSOE, porque, como afir
ma Rodríguez Pardo na entre
vista que se publica neste mes
mo número, "son parte duns in
tereses económicos moi concre
tos que se fixeron co partido". 
Este sector foi precisamente o 
que apoiou a Almúnia contra 
Borrell nas primárias para candi
dato á Moncloa. 

Membros da comisión xestora 
que está a preparar o congreso 
pedíronlle a Madrid que non se 
inmiscuise neste proceso congre
sual. En palabras dun dos princi
pais valedores de Pérez Touriño: 
"non fan falta que veñan a Ouren
se, para andar a moquetes xa 
chegamos nós. Se tratan de vir 
impoñer a paz coma noutras oca
sións pode haber máis morrazos 
para todos". Segundo un membro 
da xestora, a comezos da sema
na confirmaran que nen Almúnia, 
nen Ciscar ian estar presentes no 
congreso. Borrell presionaría pa-

ra que se mantivesen neutrais, 
porque a guerra tamén está entre 
os dous sectores hoxe existentes 
no PSOE. 

Surpresivos 
apoios a Cortiz:o 

Surprenden algunhas tomas de 
posicionamento dentro do PSdG
PSOE, como a da corrente reno
vadora na que antes estivo Corti
zo e que abandonou para pasar
se ás fileiras de Vázquez, que lle 
mostrou o seu apoio ao vicese
cretário xeral. O mesmo apoio 
que lle brindou o grupo nucleado 
a carón de González Laxe. 

Desde as proximidades de Touri
ño, afírmase que Cortizo xa fixo 
o reparto, "entrou no pasteleo" e 
mercou a membros desta corren
t e para que o apoiasen. Un 
membro do sector renovador 
afirmaba que o motivo é a identi
ficación co programa que defen
de Cortizo, crendo que, se sae 
elexido, é capaz de rachar coas 
amarras de Paco Vázquez e dos 
grupos económicos que susten
taron até de agora a actual dire
ción. Por outra banda, especúla
se con que a Laxe lle ofereceron 

a presidéncia do partido e ser 
candidato a presidente da Xunta. 

Cortizo afirma, pala sua parte, 
que de gañar imporá ferreamen
te o regulamento de incompati
bilidades, de modo que os ca
rregos eleitos só podarán ocu
par un posto. Oeste xeito, habe
rá máis carregos para repartir, 
agora que comezaron a minguar 
debido á caida eleitoral. 

Fronte a estes apoios non agar
dados a Cortizo, Touriño negócia 
co sector galeguista, senda previ
síbel que Ceferino Díaz (de gañar 
Touriño) asuma de novo un des
tacado papel no partido. Este feí
to e outro dos aspectos que se
mella ter incomodado ao aparato 
madrileño, preocupado pola auto
nomia que está a coller de novo o 
PSC e que reclama tamén unha 
parte do PSOE en Euskadi. 

A dous dias do congreso, as po
sicións comezan a clarificarse: 
Touriño representa a autonomía 
partidária e a renovación, Corti
zo o control do vello aparato e 
dos intereses económicos e Ca
ballero afirma que o seu proxec
to é imparábel. • 

Coincidindo ca Cúmio dos dias 17 e 18 de Outubro en Porto 

Galegos e por1ugueses protestarán contra 
o bloqueo de Cuba diante dos xefes de Estado latinoamericanos 
A vindeira fin de semana do 17 e 
18 de Outubro celébrase en Por
to o Cumio Iberoamericano, que 
trae aos xefes de Estado á cida
de portuguesa. Entre eles, estará 
Fidel Castro. Unha manifestación 
contra o bloqueo que padece a 
illa, un festival de solidariedade e 
unha carreira popular son as ini
ciativas que organizacións de 
ambas beiras do Miño poñen en 
marcha para estes dias. O comité 
galega de solidariedade, a Aso
ciación 'de · Amizade con Cüba -
Francisco Vil/ami/ e a Comissao 

Regional de Porto contra o Blo
queio apoian a protesta, para a 
que sairán autobuses de Galiza. 

A manifestación ten lugar o Sá
bado 17 e sae da praza Carlos 
Alberto ás catro da tarde. Os con
vocantes consideran unha "abe
rración que se manteña, neste fi
nal de século, un tan prolongado 
bloqueo, imposto unilateralmente, 
que ofende normas e principios 
_do direito. internacional". qutra 
das iniciativas, o festival solidário, 
fixo que se volcaran os máis po-

pulares artistas portugueses: Mi- galegas poden inscribirse no tele-
sia, Sergio Godinho, Brigada Vic- fono 986432892. 
tor Jara, Joao Afonso, Manuel 
Amorim, Vitorino etc. A represen- O comité galega de solidariedade 
tación galega corre a cargo de con Cuba facilita a quen estea in-
Uxia e Treixadura. O concerto co- teresado a viaxe até Porto. Sairán 
meza ás nove e media do Sába- autobuses de Vigo que voltan tan-
do no Centro de Congresos de to o Sábado como o Domingo. 
Matosinhos e a entrada custa mil Para reservar praza hai que cha-
escudos, podéndoa mercar na mar á Francisco Vil/ami/ ou á aso-
asociación Francisco Vil/ami/, na ciación "Sirius", cuxo telefono é o 
tenda Elepé ou no café Odeón de 986 264 478. Pola sua parte a 

·, Vigo . .O ~Domingq_ pqla m.?ñ~n. ás ..•. CIG. P~l1 a disposiciórJ do~ afilia-.. 
once, ten lugar a carreira popular dos un autobus que sairá dos lo-
contra o bloqueo para a cal os cais comarcais da central.• 
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O concello de Ourense dá 
unha nova oportunidade 
a Continente · 
para ser 'legal' 

Mália a senténcia emitida 
polo Tribunal Superior, na 
que ordena a demolición do 
hipermercado Continente na 
parte que está en solo de 
Barbadás por ser "ilegal", os 
responsábeis do 
hipermercado apresentaron 
alegacións no concello de 
Ourense cuxa comisión de 
urbanismo acordou cos votos 
do PSOE e do PP darlle dous 
meses de prazo para solicitar 
a modificación de licéncia do 
Plano de Urbanismo. 

Os nacionalistas sinalaron 
que o hipermercado é 
ilegalizábel e que non se 
pode modificar o plano pola 
petición dunha empresa 
privada.+ 

Aprazada a homenaxe 
ao último alcalde 
repubricano de Silleda 

Semella imposíbel dedicar 
unha rua ao último alcalde 
repubricano de Silleda, 
Alonso Paz, nunha 
homenaxe que xa se 
aprazou várias veces. A 
corporación que dirixe o 
popular Xan Xosé 
Salgueiro ten fixada a data 
do 13 de Outubro para este 
acto, reivindicado nos 
últimos anos polos 
familiares de Alonso Paz e 
por diversos colectivos da 
vila. Pero presumibelmente 
voltará a ser adiado tras o 
acontecido no último 
pleno, no que o PSOE 
amosou as suas reservas 
debido a unha sospeita de 
asasinato que pesa sobre 
alcalde repubricano. 

O PP, que sinalou non 
querer aprazalo de novo, 
tiña pensado dar o nome a 
unha rua que o próprio 
Alonso Paz ideara como a 
rua do cinema. En Silleda 
os nomes das ruas están 
dominados ainda polos 
militares da ditadura. • 

Constitúese a 
Unidade Estudantil 
polo Ensino Público 

A finais do pasado mes de 
Agosto constituiuse en 
Compostela unha platafor1na 
de estudantes baixo o nome 
Unidade Estudantil polo 
Ensino Público, na que se 
reivindica un novo plano de 
financiamento plurianual para 
as universidades. A nova 
organización ten como 
obxectivo presionar ás 
institucións para que 
dediquen máis cartas ao 
ensino público, que se 
reduzan as taxas e que a 
Xunta de Galiza asuma as 
suas competéncias en 
matéria de bolsas, asi como 
o aumento das mesmas. 

Nesta nova plataforma están 
, _integradas as máis .. 
·importantes-organizacións de 
estudantes do país.• 
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N-oRMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA 

Mauricio Castro 
'O galega precisa dumha urgente acgom de massas na sua defesa' 

-0- LUPE CES 

"Muitas pessoas nom acredita
ram, mas forom as pintadas 
que olhava pola rua junto das 
relac;óns que mantinha na min
ha época de liceu o que me le
vou á utilizac;om do galego e 
automaticamente ao reintegra
cionismo", sinala Maurício 
Castro, licenciado en filologia e 
autor dun recente Manual de. 
lnicia~om á Língua Galega, edi
tado pola Fundac;om Artábria. 

No seu livro fala de que está 
pensado para pessoas que 
partem já de umha conscién
cia favorável á língua. 

No mercado há muitos livros pa
ra especialistas. Na norma rein
tegracionista nom existia nada 
que a popularizasse. Eu o que 
figem foi dar ao que existia, um
ha nova forma, asequível e ju
venil. Nom só no formato. A 
gente nova é a que mais se 
achega ao reitegracionismo. 

Em cinco dos oito temas em 
que divide o Manual há um 
capítulo dedicado á Sociolin
güística. 

Umha das caréncias que ternos 
no nacionalismo é a dum estudo 
rigorosso sobre a teoria social 
das línguas. Por exemplo, segue
se a avaliar o número de talantes 
com o mesmo esquema que o fai 
o poder. Para o nacionalismo de
veria ter a chave esse menos de 
10% de mocidade que fala gale
ga nas cidades. O que importa 
nom é o idioma que falam os 
nossos avós e as nossas nais. O 
que importa é planificar como re
cuperar a língua. Há que dar pas
sos palpáveis pola normali
za9om. O trabalho das organi
za9ons de defesa da língua é a 
olhos vistos insuficiente. Actuam 
com sinceridade e abnega9om, 
mas só a forc;a social junto coa 
planificac;om lograrám passos 
qualitativos. Que é o que ternos 
agora? Nem a lei se fai cumprir. 

Desde as instituic;ons avalia
se positivamente a utilizac;om 
do galego em campos aos 
que nom chegava e mesmo 
se fala dum aumento no con
hecimento da língua entre a 
populac;om em geral. 

A minha visom nom vem dada 
por umha postura pesimista se
nom por umha análise objectiva, 
com os dados na mam da si
tuac;om da língua. Acredito que 
caminhamos á reduc;om do Ga-
1 ego como língua limitada á 
transmissom cultural, e para is-

so dumha cultura académica e 
subsidiária. Aumenta o conheci
mento, mas o declínio na utili
za9om entre a gente nova de ci
dades e vilas é alarmante. 

Alguns nacionalistas valoram 
o reintegracio-
nismo como um 

JOSÉ VILHAR 

timédia ... em todos os aspec
tos das rela9ons interna
cionais. A gente que vem de 
fóra, com um pouco de objecti
vidade, vé-o claramente. Nós 
parece que seguimos a ver po
i os olhos dos espanhois, com 

um índice muito 
elevado de colo
nizac;om. factor de debili

tac;om do galego 
e identificano só 
com o indepen
dentismo. 

10 . que importa Mesmo dentro 
do reintegracio
n ismo existem 
diferenc;as ... 

O reintegracio
nismo é umha fe
rramenta mais 
para a normali
zagom. Quando 
o conjunto do na
cionalismo se 
convenga da ne
ce s si dad e do 
reintegracionis
mo terá-se dado 
um salto qualita-
tivo na situagom 
da Galiza. O 
reintegracionis-

nom é o idioma 
que falam os 
nossos avós e as 
nossas nais. 
O que importa 
é planificar 
como recuperar 
a língua" 

Se te estás a re
ferir ás duas nor
mativas, acho 
que tanto o pa
drom galega de 
AGAL como o 
portugués ser
vem para repre
sentar gráfica-
mente o galega. 
Mas utilizo a nor
ma galega e ve
jo-lhe vantagens 
para a nossa rea-

mo lingüístico favorece a auto
estima, rompe com a ideia 
dumha língua subsidiária do 
espanhol. Abre-nos as portas a 
um mundo lingüístico mui am
plo , com múltiplas possibilida
des nos campos editorial, mul-

lidade nacional. Permite que a 
gente se identifique com o gale
ga como variante nossa dentro 
do mundo amplo da lusofonia. 
Mantém as particularidades da 
Galiza como fai o brasileiro e o 
portugués. Tem a virtualidade 

de fazer ver em Portugal, que 
nom é que nós queiramos assu
mir a sua língua como própria, 
senom que som duas variantes 
da mesma língua. lsso resulta 
essencial para umha nagom co
mo Galiza e muí pedagógico pa
ra o nosso vizinho Portugal. 

Aponte logo alguns dos passos 
que deveria dar o nosso país. 

A língua nom está a ser o centro 
do discurso e a prática naciona
lista. Nom é prioritária. A socie
dade galega e o nacionalismo 
concretamente, nom estamos á 
altura das necessidades que 
tem o idioma. Há umha rela
xagom na militáncia a respeito 
do monolingüismo. Nom se exi
ge o uso do idioma nas relac;ons 
com outras instáncias ou no pró
prio trabalho social. Um dado 
significativo é comprovar de um
ha parte, a escassa galegui
za9om do ensino, e de outra , 
que o sector social que repre
senta hoje o nacionalismo segue 
enviando a essa escola espan
holizada as suas crianc;as sem 
fazer um mínimo de pressom. O 
galego precisa dumha urgente 
acc;om de masas na sua defesa. 
Para isso é necessária umha 
confluéncia de todos os sectores 
políticos, sociais, culturais , des
portivos .. . E is so nom o pode 
conseguir um só partido nem 
umha só frente. Precisa a pre
sen9a do reintegracionismo , 
nom dum jeito testemunhal se
nom prático. Penso, por exem
plo, na existéncia de meios de 
comunicac;om próprios como um 
jornal diário. Tendo em canta a 
massa social que há hoje detrás 
do nacionalismo deveria ser 
possível a sua existéncia, mas 
seguimos limitando-nos a sim
ples órgaos de expressom. 

Essa mudanc;a de rumo preci
saria mais dum golpe de leme. 

É muito preocupante constatar 
como se tala dum achegamento 
a Portugal sem fazer o próprio 
em política lingüística, mantendo 
e mesmo potenciando editoras 
que passando por galegas nom 
som mais do que filiais de em
presas espanholas, correias de 
trasmissom da ideología domi
nante a respeito da língua. Um
ha mostra dessa visom do gale
ga como algo pintoresco e regio
nal é o papel de mera traduc;om 
que muitas das vezes cumprem 
estas editoras. Num livro de 
exercícios de língua editado re
centemente, o exercício referido 
ao futebol aparecia ilustrado por 
umha fotografia dum jogador da 
selec;om espanhola. + 
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Os 
mesmos 

S on homes . Varóns de 
entre coar~nta e cin, 
cuenta e cinco anos. 

Co panículo curvo. Problemas 
de próstata. Músculos flácidos 
a pesar do golf e algunhas ho, 
ras de pad.el á emana. O olfa, 
to acostumado a viños de 
crianza e o go to familiarizado 
cos me llores fogón ·. Cami a 
azul Aznar pola semana e 
chandal do sponsor do Real 
Madrid, para as grellas domin, 
gueiras. Calcetins executivo, 
pantalóns planchados con raia 
ao medio, maletín con pasta 
dos dentes e tanceta Visa Oro 
polo que poida pasar. 

Renega da prensa e crita agás 
cando sae na foto, cando se 
trata de filtrar o seu nome co, 
mo candidato a con elleiro ou 
cando poñen podre o seu ini, 
migo na carreira polo poder. 
Só se rodea de per oas incapa, 
ces de facerlle unha crítica de 
ta lla intelectual por debaix 
da media e eternamente agra, 
decidas por incluíl n nómi, 
na do erário públic . 

Na ua axenda salta dunha 
reunión ao máis alt rang 
económico e social a d ixarse 
ver coa creme da creme da in, 
telectualidade ubvenci nada. 
Figura en todo tribunal de 
selección, comisións de ava, 
liación, mesas de n gociación, 
xomadas de estudio .. . ·xa exa 
persoalmente ou por medio de 
persoa interposta. Hai décadas 
que non se relaciona co vulgo. 
Esta a outro nível. Para esos 
menesteres conta cunha corte 
de colaboradores que lle fil, 
tran os contactos, as visitas e 
fan de pared e (de cemento). 

Levan t antos anos no alto 
mando que ninguén se lembra 
dos méritos que reunían para 
ocupar tan elevados cúmios. 
Segundo din quen os coñecen 
continuaran aparecendo no 
listín telefónico da Xun ta, 
baixo o mandato do BNG e 
con tanta autoridade como te, 
ñen as forzas contrárias. 

En resume todo o que nunca 
chegará a ser, por exemplo, un 
Manuel Camanho da vida. A 
excepción fe ita de pertencer 
ao mesmo sexo.• 



8 DE OUTUBRO DE 1998 

Como definiria, a unha sema
na do congreso de Ourense, a 
situación do PSdG-PSOE? 

É unha situación de caos na que 
saltaron polo ar todos os termos 
de funcionamento real e as re
glas do xogo dun partido político 
democrático. O PSdG-PSOE di
mitiu da tarefa de liderar nengun 
proxecto que sexa amplo. 

Que foi o que levou ao PSdG
PSOE a esta situación? 

Hai un estudo que se está a fa
cer na Universidade de Com
postela que se titula: "O PSdG
PSOE, un modelo de institucio
nalización". A i nstitucionali
zación do PSdG-PSOE foi moi 
feble desde o comezo, pois de
pendeu en exceso do visto bon 
da estrutura da direción Federal, 
de Madrid. Cando, no primeiro 
momento, quixemos levar 
adiante un modelo semellante 
ao do PSC, recollendo o espírito 
de identificación do que foi a Fe
deración de Partidos Socialistas 
(un federalismo vivido nos dis
tintos ángulos), non pudemos e 
comezaron os males. 

Ao se integrar o grupo procedente 
do PSG en 1978 e constituirse o 
PSdG-PSOE, tivo lugar a grande 
liorta polo autonomismo que, dal
gun ha maneira, xa viña recoller 
as distintas posicións que se de
ran no PSOE durante a discusión 
do Estatuto de Autonomia na Re
pública. Criouse unha dicotomia 
no partido que se saldou cunha 
inclinación da balanza en favor 
das teses máis centralistas. Todo 
esto levou a que no PSdG-PSOE 
se implantase un modelo caciquil 
semellante ao da direita. Para 
cor.testarlle ao poder dun alcalde 
conservador decidiron, nen máis 
nen menos, que opoñerlle un ca
ciquismo chamado de esquerdas. 
Reproduciuse mimeticamente o 
modelo da direita o que levou ao 
esnaquizamento de Galiza como 
entidade: ao localismo. 

Fálase moito do problema da 
capitalidade como detonante 
das desputas no PSdG-PSOE, 
pero non se reflexiona sobre 
esas duas concepcións de 
partido ás que se referia antes. 

Cando Alfonso Guerra ven ao 
Hostal e esnaquiza dalgun xeito 
o sector galeguista, prodúcese, 
xa que lago, unha aposta clara 
de Madrid polos sectores máis 
antiautonomistas. A capitalidade 
só foi unha desculpa manexada 
habilmente polos antiautonomis
tas. Desde Madrid fomentaron 
esa liña, poñendo como exem
plo de funcionamento do partido 
que A Coruña se convertira nun
h a espécie de macrópolis, a 
costa de todo o resto do territó
rio e das relación socioeconómi
cas galegas. E xa non falernos 
da cultura galega, arrombada a 
unha subsidiareidade ... 

Foi logo Madrid quen apostaba 
pola capitalidade para Coruña. 

Apostaban pola construción cen
tralista do Estado español. Que
rian criar unha grande cidade e 
despois, ao seu carón, un territó
rio subsidiário, sen identidad e ... 

O que chamaron a Galiza das 
Cidades. Tamén habia intere
ses económicos nesa aposta. 

Existia unha puxa de intereses 
en 1977 que aproveitou as novas 
condicións políticas. Moitos dos 
fenómenos que xurdiron, que ho
xe están nos tribunais ou senten
ciados, débense a que se tomou 
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Xosé Luís Rodríguez Pardo 
'Detrás do proxecto de Paco Vázquez 

hai intereses económicos' 
-0- ALFONSO EIRÉ 

DESDE QUE DEIXOU A SECRETARIA XERAL DO. P .S.D.G.-P .S.O.E. O PARTIDO NON SÓ FOI PER

DENDO TODO BERNIZ GALEGUISTA SENÓN QUE A DIVISIÓN INTERNA FOI AGRANDÁNDOSE. UN

HA SEMANA ANTES DO CONGRESO EXTRAORDINÁRIO, RODRÍGUEZ PARDO ANALISA AS CAUSAS. 

a via democrática para facer pre
valecer intereses persoais. 

Como é posíbel que Francisco 
Vázquez se faga imprescindíbel 
despois de telo desbancado a 
vostede da secretaria xeral? 

Foran logrando a desestrutura
ción do partido e instaurando un
ha organización caciquil. No 
PSdG-PSOE toman o poder gru
pos económicos interesados en 
servirse do partido para os seus 
negócios. Detrás de Paco Váz
quez hai intereses económicos 
claros. E non estou talando só 

dos empresários da construción 
da Coruña, que tamén, senón de 
toda Galiza. Se un realiza unha 
radiografiados anos oitenta, ve
rá como hai un grande asalto ás 
administracións públicas por 
parte dos poderes económicos. 
Os partidos taran a sua canle e 
o principal o PSdG-PSOE, por
que estaba desideoloxizado e 
desestruturado. Unha falta de 
ideoloxia interesada pois, ao non 
existir esta, ninguén se apuña a 
que en tal ou cal concello se me
tesen nas distintas candidaturas 
representantes de poderes eco
nómicos e que se fixese política 

A.N.T. 

segundo a sua comenéncia. 

Desde o congreso de Lugo 
sempre se están a producir 
pactos, pero sempre mandan 
os mesmos, a política é idén
tica, pero non ten que ver coa 
que recollen os documentos. 

O sector galeguista foi perdendo 
forza. Uns por aburrimento , 
apartándose de todo. Non se 
pode converter un partido nunha 
organización de sofridores ... 

Pois alguns semellan ter moi
to aguante ... 
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Penso que alguns o que ternos e 
adición, dependéncia. A xente 
que se deberia achegar ao 
PSdG-PSOE, que pensa e defen
de teses galeguistas, federalizari
tes, como se contempla mesmo 
na xénese do partido, ao levar a 
política contrária, escollen outras 
formacións. Séntense moito máis 
cómodos no BNG todos aqueles 
que están no que se poderia de
nominar espíritu do PSG. O sec
tor socialdemócrata do BNG po
deria ter o seu espácio no PSdG. 

Ou o sector galeguista do 
PSdG poderia entrar no BNG 
como por exemplo Panchulo. 

Tamén, pero o que deu o cám
bio máis forte foi o BNG, que ho
xe se declara socialdemócrata e 
non ten nada que ver con aquel 
marxismo-leninismo ca que nos 
amedoñaban no anos setenta os 
rapaces da UPG. Nós sempre 
fornas máis de direitas. 

E levan anos soñando cunha 
terceira via, pero cada vez 
son menos dentro do partido 
e non teñen nengun predica
mento na sociedade. 

A terceíra vía pasa porque a ver
dade do galeguismo se faga con 
forza e con peso dentro do parti
do. T emos xa papeis aprobados 
nese senso: que se saquen á luz 
e que a nova equipa directiva os 
poña en práctica. Esa é a espe
ranza que nós mantemos. Outra 
terceíra vía que tomase o poder ... 
Hoxe por hoxe está lonxe, habe
ri a que agardar que mudasen 
moitas causas. Non sei cal vai 
ser o paso do BNG, se se vai 
identificar con CiU e PNV ou non. 
En canto ao nacionalismo, debe
mos ter en canta que se están a 
producir enormes cámbios na 
Europa que están esfarelando os 
estados como tales e os seus lí
mites territoriais. Non ternos que 
ter presa, as distintas alternativas 
políticas vanse ir consolidando ... 

Se se agarda moito, cos cám
bios que se poden dar no Es
tado, o PSdG-PSOE pode de
saparecer como forza con re
ferente social. 

Poda que xa non exista, pero 
existirá outra forza moi semellan
te. A sociedade galega non pode 
perder a referéncia dunha forza 
política que sexa equiparabel aqui 
na Galiza aoque pode ser un par
tido socialista que esteña traba
llando, por exemplo, na Ocitánia. 

Cales son as diferéncias entre 
Cortizo e Touriño, candidatos 
a secretários xerais? 

Diferéncias ... Diferéncias ... non 
existen entre eles, pois os dous 
se nutren dos mesmos papeis. O 
que existen son diferentes talan
tes, diferéncias de ritmos e dis
tinta comprensión da autonomia 
da organización respeito de Ma
drid. Penso que, hoxe, Touriño 
comprende mellar a autonomia 
do proxecto socialista de Galiza 
e está menos atado a certas tra
dicións criadas no proceso ante
rior. Cortizo atópase ainda couta
do palas inércias, como a sustitu
ción de Presedo, a criación dos 
renovadores e o pacto final con 
Francisco Vázquez. 

Afírmase que están máis ou 
menos empatados ... 

Alguén terá que desempatar e 
espero que acertemos. Persoas 
que estiveron liderando procesos 
determinados, non é lóxico, como 
fixo sempre Vázquez, que lideren 
procesos totalmente distintos.• 
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Cruces de insultos e descalificacións personais caracterizan a vida política de IF e PP 

Xan Fernández deixa o Governo de Ferrol e propón 
retirar as competéncias do alcalde 
-0- P.C? 

Cidadáns e grupos municipais 
de Ferrol coinciden en diag
nosticar a situación política do 
concello como de desgoverno. 
O PP acusa ao partido lidera-: 
do por Xan Fernández, lnde
pendentes por Ferrol (IF), de 
impedir que se acheguen acor
dos. IF acusa ao PP de incapa
cidade política. Sen embargo, 
até o de agora nengunha das 
duas forzas políticas daba o 
paso e abandonaba o governo 
de coalición acadado tras da 
sinatura, no ano 1996, do que 
se deu en chamar "Pacto de 
Estabilidade" ou de "Governa
bilidade". A pasada semana, 
os constantes choques non só 
políticos senón mesmo 
personais, concluian coa deci
sión de IF de abandonar a Co
misión de Governo municipal. 

A semana pasada IF abandona
ba a Comisión de Governo mu
nicipal. De contado, Xan Fer
nández facia pública a sua inten
ción de propor retirarar as com
peténcias do alcalde do PP, Xan 
Blanco. Desde o grupo socialista 
anunciábase que se absterian 
na votación e Xaime Bello, por
tavoz do BNG no concello ase
guraba que os nacionalistas non 
"van entrar no xogo destas duas 
forzas políticas". 

A difícil situación do governo de 
Ferrol, provocada polos reitera
dos ataques e descalificacións 

.. 
':- t " · ' . ... ) 

cruzadas entre os concelleiros 
e responsábeis políticos do PP 
e de IF, foi unha constante des
de as pasadas eleicións. Xa du
rante a campaña eleitoral fra
guábanse os enfrentamentos 
que logo se manifestarían atra
vés dunha vida municipal que 
uns deron en calificar de "circo" 
e que para outros resulta "es
perpéntica". 

O 11 de Marzo deste mesmo 
ano o pleno do concello de Fe
rro! reprobaba a xestión muni
cipal. A aprobación desta pro
posta conseguíase paradoxal
mente grazas á abstención dos 
concelleiros de IF, integrantes 
do grupo de governo municipal 
e, polo tanto, co-responsábeis 
desa maa xestión. A atitude de 
IF viña pór de manifesto a falta 
de vontade do grupo de Xan 
Fernández de posibilitar unha 
acción de governo e do PP de 
tratar de acadar un mínimo 
cons·enso entre ambos. 

De feito, o alcalde da cidade 
asumira o compromiso, coa si
natura do pacto de "governabi
lidade", de servir de ponte en
tre as duas formacións para 
facilitar as relacións. Segundo 
o portavoz nacionalista, na vez 
de actuar en consecuéncia, li
mitouse a apresentarse como 
"disciplinado militante do PP, 
amasando unha atitude de 
submisión e de colchón do 
partido, na vez de liderar as 
reivindicacións do concello". 

De feito, mesmo saiu asegu
rando que os orzamentos do 
ano 1999 son moi favorábeis 
para Ferrol, cando só destinan 
un 0,6% do presuposto para a 
cidade. "Nen sequer foi quen 
de lamentarse cando o Con
greso dos deputados votaba 
en contra da instalación da 
pranta regasificadora aquí", si
nala Bello. 

Pero tras do que nun primeiro 
momento puido apresentarse 
como diferéncias políticas agó
chanse enfrentamentos perso
nais entre os representantes 
eleitos das duas formacións. 
Os membros de IF proceden 
das filas do PP. Xan Fernán
dez tora conselleiro de lndús
tria e vários dos concelleiros 
que se apresentaron con el for
maran parte, na anterior lexis
latura, do grupo popular. 

Esas diferéncias superaron o 
ámbito do personal para impo
sibilitar a vida política do conce
llo. Os insultos substituiron ao 
debate de ideas até o ponto de 
aparecer Xan Fernández, nun 
programa da televisión local , 
chamando "dóberman" ao por
tavoz do PP, Román Cenalmor, 
e este contestando que "prefiro 
ser un dóberman que un 
chiguagua amariconado". 

Desgoverno 

O enrarecido clima político es
pallou a todos os ámbitos da . 

• ,. .J. J. - • 

vida municipal, ao non apro
barse moitas das propostas 
que se apresentan nen execu
tar os poucos que conseguen 
a unanimidade das distintas 
forzas políticas con represen
tación. 

A dous meses do remate do 
ano 1998 ainda non se apro
baron os orzamentos munici
pais e nen sequer se cobriron 
as vacantes no cadro de per
sonal do concello, coa conse
guinte falta de servizos para 
os usuários. 

Sen embargo, esa coalición 
de governo si funcionou para 
aprobar planos de envergadu
ra como a prórroga por 12 
anos máis da concesión do 
servizo de recollida de lixo, 
ainda que non remataba a ac
tual até o ano 2002. 

Tamén se aprobou a privatiza
ción parcial do servizo de 
abastecimento de auga. crian
do un modelo de xestión mista 
através dunha empresa priva
da ou conceder a prórroga á 
empresa encarregada do ser
vizo de mantenimento do alu
meado público e dos semáfo
ros. 

Para Xaime Bello a situación 
que veñen provocando tanto IF 
como o PP está producindo na 
cidadania unha sensación de 
descrédito que afecta a todas 
as forzas políticas.• 

8 DE OUTUBRO DE 1998 

Cuiña dalle o visto 

bó ao PXOU coruñés 

unha vez sentados os 

seus reais na cidade 

A intención de Xosé Cuiña de 
poñer de manifesto o seu poder 
na única província que se lle re
sistía, A Coruña, está a dar os 
seus froitos coa progresiva de
cantación ao seu favor de alcal
des antes proclives a Romai. A 
suspensión do Plano Xeral de Or
deación Urbana da Coruña, mália 
basearse en argumentos ben fun
damentados, tiña como primeiro 
obxetivo mostrar ante o alcalde, o 
próprio PP e o grupo de presión 
formado polos construtores da ci
dade, quen ostentaba en realida
de o poder no PP galega . Sen 
tempo para cumprir as reformas 
demandadas, con algunhas mo
dificacións menores realizadas 
xa, as suficientes para salvar as 
apariéncias, e sobre todo coa 
mensaxe entregada en man dos 
destinatários, Cuiña podia permi
tirse xa a aprobación. 

O visto bo de agora resulta, con 
todo, formalmente ambígüo, dado 
que deixa en mans do concello a 
responsabilidade de correxir irre
gularidades de bulto. A pergunta é 
quen controlará agora se estas 
rectificacións se levan a cabo ou 
non, toda vez que a opacidade do 
governo de Francisco Vázquez é 
proverbial . Para non poucos coñe
cedores do Plano, a envergadura 
das irregularidades postas de ma
nifesto no informe técnico, no que 
Guiña se baseou para ditaminar a 
suspensión, merecian un novo de
bate do PXOU en pleno do conce
llo e unha nova fase informativa e 
de apertura de alegacións. • 



Reforma 
da financiación 

autonomica 
MANuELCAO 

Consecuente coa modificación ou releitura da Carta Cons, 
titucional de 1978 no referente á reorganización competen, 
cial do Estado das Autonomías haberá que artellar e redefi, 
nir un novo modelo de financiación das nacións derivado 
do recoñecimento da plurinacionalidade do Estado español. 
En particular, Catalunya, Euskadi e Galicia son tres na, 
cións con características políticas, económicas e sociais ben 
diferentes pero que poden ter en comun un grao de autono, 
mia financieira moi elevado pero en consonáncia cos tem, 
pos que corren dada a interrelación dos mercados e intere, 
ses económicos non tanto a nível de España senón europeu 
e mesmo no ámbito da economía global. Está claro que un 
dos pontos centrais da soberanía dunha determinada área 
afecta ao grao de autonomía e suficiéncia financieira nos 
ingresos públicos para atender as prioridades de gasto públi, 
coque no exercício da autonomía e a responsabilidades de 
govemo decidirán os organismos comp~tentes. 

Dase unha certa polémica na Galiza sobre as avantaxas ou 
inconvenientes que teria a adopción dun modelo de finan, 
ciamento semellante ao cupo basco e, por extensión, calquer 
modelo que incorpore un superior grao de autonomía finan, 
cieira e unha menor dependéncia dos ingresos estatais. Os 
partidos estatais parecen optar pola dependéncia permanente 
na crencia de que Galiza será para sempre incapaz de sosterse 
por ela mesma mentras que os grupos nacionalistas son máis 
optimistas e móstranse decididos a recadar os seus próprios 
impostos realizándose, no seu caso, os axustes pertinentes co 
resto de España ou da UE con signo negativo ou positivo de, 
pendencio dos ingresos resultantes e do grao de solidariedade 
que as diversas sociedades consideren axeitado segundo ás 
preferéncias manifestadas nas eleicións correspondentes. 

'A 
Facenda 
Galega 

permitirá 
decidir 
sobre as 

prioridades 
de gasto e 
abrigará a 
dar conta 
dos gastos 
realizados" 

A progresión cara unha rnaior autonomía financieira é un 
elemento definidor de calquer proxecto qque se denomine 
nacionalista e, nese sentido, convén resaltar aqui -tal co, 
mo fixeron xa outros médios de comunicación xeral- o po, 
sicionamento claro e nítido do Deputado do BNG en Ma, 
drid, Francisco Rodríguez, a prol dun avance na autonomía 
financieira mediante o avance sen límites cara o exercício 
da capacidade e responsabilidade recadatória plena por 
parte da Facenda Galega. Nunca a sociedade galega alean, 
zará a sua maioria de idade política nen será capaz de deci, 
dir con liberdade sobre as prioridades de gasto e as políti, 
cas de investimentos que se consideren axeitadas para pro, 
mover estratéxias de desenvolvimento económico e social 
até que dispoña dos seus próprios recursos sen limitacións 
nen condicionantes externos. A própria clase política ve, 
rase tamén abrigada a dar canta dos recursos utilizados e 
dos resultados obtidos senda xa imposíbel fuxir cara exer, 
cícios de irresponsabilidade e vitimismo distorsionadores. 

Convén ter en canta que a irresponsabilidade fiscal pola 
via dos ingresos mitiga e limita a nosa soberanía no gasto 
dado que moitos dos recursos son condicionados segundo 
prioridades que non coinciden coas dos nosos axentes eco, 
nómicos senón cos intereses de grupos políticos ou econó, 
micos disfuncionais para o desenvolvimento económico da 
nasa terra. Xa paremos exemplos concretos.+ 
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O paro na descarga afecta a 10.000 traballadores 

Os armadores da Coruña presionan para ter 
a sua própria empresa de servizos do porto 

O porto da Coruña non rexistra 
actividade de descarga desde o 
Luns 5 de Outubro. Os armado
res rexeitaron a proposta da 
Autoridade Portuaria para regu
lar os traballos de estiba e deci
diron non descargar peixe na 
Coruña. Dez mil traballadores 
están afectados dalguns xeito 
pola medida da patronal que 
percura a privatización dos ser
vizos do porto rachando a rela
ción con Sestico, a empresa 
autorizada para realizar a des
carga, coa xustificación de que 
lles saen caros os seus servi
zos. O conselleiro de Política 
Territorial, Xosé Guiña, amea
zou con liberalizar as descar
gas tomando partido pala medi
da dos armadores. 

Os representantes sindicais no 
porto da Coruña teñen cada 
vez máis certas as intencións 
da patronal: montar un ha em
presa que controle non só a 
carga e descarga senón tamén 
a subasta. As asociacións de 
subastadores e de exportado
res apoian tamén a medida dos 
armadores. A Autoridade Por
tuaria e a Xunta avisaron aos 
representantes dos traballores 
o pasado Xoves 1 de Outubro 
de que tiñan que asinar a pro
posta do Consello de Adminis
tración do Porto. "Nós asina-

mas porque neste documento 
se recollen moitas das medidas 
que propuxemos para arranxar 
o conflito: baixar as tarifas por 
descarga entre un 60 e un 70% 
e aceitar unha redución de per
soal através de xubilacións an
ticipadas coa incorporación de 
novas traballadores. Pero foron 
os armadores quen non acepta
ron ca que amasan que a sua 
intención é desfacerse do per
soal autorizado de Sestico e 
privatizar o servizo", comenta 
Lois Lado, delegado da CIG. 

O conflito arrinca da pretensión 
dos armadores de aplicar na 
Coruña o decreto polo que se 
permite en certos casos -estaba 
pensado para partos con pouca 
actividade- que temporalmente 
os traballos de carga e descar
ga non teñan que ser realizados 
polo servizo público, prestado 
na Coruña por Sestíco. "Eles sa
ben que non poden aplicalo le
galmente porque a sua inten
ción é botar a maioria do perso
al á rua e isa está proibido no 
decreto cuxa condición é que 
non se dane a estabilidade labo
ral. Os traballadores amasan a 
disposición de reducir tarifas, 
aceptar prexubilacións .. e non 
lles vale. O que eles queren é 
privatizar, montar unha empresa 
que só teña un nome, utilizar 

unha Empresa de Traballo Tem
poral e controlar todas as fun
cións do porto", sinala o repre
sentante sindical. Se a descarga 
dun barco custaba até agora 
360.000 pesetas pasa a custar 
150.000, segundo a proposta 
dos sindicatos. A Autoridade 
Portuária que, nun princípio, ac
tuou de mediadora no conflito 
reconverteuse nos últimos dias 
no portavoz da Xunta recollendo 
as ameazas de Guiña de libe
ralizar o porto. A presión dos ar
madores estase convertendo en 
fundamnetal ao deixar paradas 
ao 100% as descargas. 

Lois Lado reseña que se trata 
dunha "taiga ilegal" que afecta 
directa ou indirectamente a mi
les de traballadores entre trans
portistas, subastadores, minoris
tas etc. "O que non é normal é 
que a Autoridade Portuaria dea 
un ultimatum para impoñer a li
beralización da descarga. Non é 
legal, atenta contra o estatuto 
dos traballadores, pero está 
avalado pala Xunta'', sinala o re
presentante da CIG. O Mérco
res 7 de Outubro os traballdores 
de Sestico, que estes dias conti
nuaron no porto realizado labo
res ao marxe da descarga, cele
braban unha asemblea para de
batir que medidas tomar contra 
o plante dos armadores.+ 

TRABALLADORES PERGUICEIROS 
MANuELMERA 

A pasada semana o BNG apresentou unha interpe, 
lación no Parlamento Galega sobre o Salário Social 
ou Renda Básica, que foi contestada pola Consellei, 
ra de Família, Manuela 

Pero mentras uns choian máis horas ca nunca, e outros 
non traballan ou traballan só uns meses ao ano, hai, 
nos que sen grandes esforzos recollen máis beneficios 

que nunca. Estamos en so, 
Besteiro. A resposta non ti, 
vo desperdício. Argumen, 
tau a conselleira, que non 
sabia como sair do tema, di, 
cindo que ela facia suas as 
consideracións dun recente 
encontro de economistas 
que "desaconsellaban as 
subvencións aos traballado, 
res en paro xa que deste 
xeito se desmotivaban para 
buscar emprego", e que 
ademais o problema estaba 

'A Xunta prefire ter, coma 
hoxe, 100.000 persoas sen 

nengún tipo de ingresos, para 
manter baixos os salários e un 

11 o/o de operários sen 
contrato" 

ciedades ricas cunha distri, 
bución do traballo e dos be, 
nefícios inxusta. Por isa ten 
sentido un salário social ou 
renda básica para todos os 
desempregados, que non co, 
bren prestacións económi, 
cas por paro. Isa sí, facendo 
un traballo social e cursos de 
formación, xa que non se 
trata de buscar unha esmola, 
senón de dignificar as perso, 

en vias de solución, tendo 
en canta o medre nas contratacións. En fin, unha 
resposta que deixa ben claro cal é a valoración e a 
postura da Xunta con respeito aos desempregados. 

A Conselleira debia saber que os obreiros e obrei, 
ras de Galiza non son uns perguiceiros, como todo 
o mundo sabe en todas partes, e que se non traba, 
llan é porque hai máis oferta de man de obra que 
de novas empregos (dados que pode consultar a se, 
ñora Besteiro nos servizos de colocación depen, 
dentes da Xunta). Nomeadamente, 190.000 para, 
dos, segundo os últimos dados. Ademais tampouco 
o agro é un refúxio, como hai décadas, xa que a 
política agrária común está forzando a deixar en 
paula ou replantar con espécies arbóreas de crece, 
mento rápido as terras agrárias e prados. Poderfa, 
moslle comentar tamén, que Astano non pode fa, 
cer barcos e que a Bazán se lle impide construir na, 
ves que non sexan militares, etc. Ou sexa, que 
non se trata do que se queira traballar, senón de 
que non se deixa. 

as e favorecer ao conxunto 
da sociedade. As ventaxes 

dunha medida <leste tipo son evidentes: reducirían a 
marxinación, aumentaría o consumo interno, etc. Pero 
a Xunta de Galiza, coincindo cos sectores empresariais 
máis reacionários, prefire ter coma hoxe, 100.000 per, 
soas sen nengún tipo de ingresos, para manter baixos 
os salários e un 11 % de operários sen contrato, así c°' 
mo abrigar a moitos asalariados a facer máis horas das 
pagadas e cotizadas á Seguridade Social. Diso non fala 
a Xunta do Partido Popular. 

Mália a postura do govemo, a apresentación da in, 
terpelación foi moi positiva. Tanta porque o segun~ 
do grupo político do país fixo esta proposta da CIG, 
como polo feíto de que o PSOE realizou unha ínter, 
vención favorábel, polo que, en caso de perder o PP 
a maioria, e darse un governo alternativo progresis, 
ta, seria unha medida a ter en canta polo novo exe, 
cutivo. Resultou sorprendente que Esquerda de Ga, 
licia non dixese nen mu. + 

MANl}IL MERA é Presidente da CIG 
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O govemo de Manuel Fraga presentará en breve un decreto para regular a redución de xomada. A. PANARO 

Os empresários xa se desligaron do pacto 

CCOO e UGT esperan un xesto da Xunta que salve os acordos 
-0--M.V. Redución de xornada 

Governo galega 
que o próximo decreto da Xun- Outra medida que exixen os sin-

sen concretar ta conteña a ambigüidade sufi - dicatos neutros países é que a 
A cúpula empresarial galega, ciente como para contentar a redución de xornada voluntária 
representada por Antonio O tema máis importante en car- e centrais estatais patronal e sindicatos estatais. para os empresários durante un 
Ramilo desvinculouse a pa- teira é o da redución da xornada necesítanse 

A fórmula poderia ser a de le- periodo de tempo, por exemplo 
sada semana do acordo a lc:J.boral ~ que servira para que galizar a redución de xornada dous anos, remate convertíndo-
tres bandas, patronal, admi- CCOO e UGT xustificasen ante mutuamente. a 35 horas, pero sen concretar se en obrigatória. Doutro modo, 
nistración e sindicatos, que as bases a sua preséncia nas o prazo. Oeste modo a redu- xulgan os sindicatos franceses, 
mantiña desde hai vários mesas negociadoras. A Xunta OPP ción poderia ser anual, de mo- a lei de redución ficaria en papel 
meses diversas reunións pa- anunciara antes do verán que 

está illado 
do que en realidade a oferta mallado. 

ra acadar un pacto centrado se en dous meses non se pro- encubrise unha adaptación ao 
na subvención á empresa ducia un acordo entre todas as socialmente e ciclo produtivo, ao gasto do A CIG recurrirá á OIT 
por novas contratacións e na partes sobre esta matéria toma- empresário. Esta iniciativa, le-
redución da xornada laboral. ria ela mesma a iniciativa, apro- as centrais xítima desde o ponto de vista A CIG recurrirá ante a Organiza-

bando un decreto que regule a da produción e negociábel des- ción Internacional do Traballo 
A patronal galega argumentou redución. estatais de o ponto de vista sindical, pala sua exclusión dos cursos 
que as matérias tratadas en Ga-

perderon 
nada ten a ver, sen embargo, de saude laboral. Xunta e cen-

liza solapábanse coas mesas Governo galega e centrais cunha redución de xornada re- trais estatais tomaron esta deci-
abertas en Madrid co mesmo fin estatais necesítanse mutua- toda apoi atura al. sión co argumento de que a 
e que existindo aquelas, as de mente. O partido de Manuel central nacionalista renunciara a 
aquí resultaban innecesárias. A Fraga está aillado socialmente nas forzas Até agora as iniciativas de re- participar nas negociacíóns an-
actitud.e empresarial deixa moi e as centrais estatais perderon · dución de xornada, nos paises tes citadas. 
tocado o pacto en Galiza. toda apoiatura nas forzas de de esquerda que como Fráncia teñen máis 

esquerda. Hai que lembrar que avanzada esta política, exixen A CIG manifesta pala sua parte 
Pésie a esta abandono, que ven tanto o BNG como o PSOE vo- que as medidas aprobadas que ambos temas carecen de 
a sumarse ao da Confederación taran contra as posturas da non supoñan perda algunha de vinculación e que "os cursos de 
lntersindical Galega, ainda que Xunta nestas negociacións, direitos por parte dos traballa- saude laboral non poden consti -
por razóns contrárias, pasto que posturas que foron apoiadas dores. Unha redución de xor- tuir unha moeda de cámbio, to-
a central nacionalista denunciaba sen embargo por CCOO e nada real a 35 horas, non po- da vez que representan un direi-
a falta de contido das nego- UGT. deria así supoñer que un mes to de todo delegado, indepen-
ciacións, Xunta e sindicatos esta- se realicen cincuenta horas á dentemente do sindicato ao que 
tais pensan continuar o diálogo. Por este motivo é de esperar semana e ao seguinte vinte . pertenza". • 

SALVE--SE QUEN POIDA 

No Fundo Monetário Internacional respi
raron fondo na madrugada do pasado Luns, 
en Washington, cando souberon que Fer
nando Henrique Cardoso revalidara o seu 
mandado presidencial cun surprendente 
56% dos votos, dous pontos máis que no 
ano 1994. Cardoso, xa que logo, sentiu-se 
ainda máis aliviado. Tan espectacular vi
tória, case plebiscitária, deixa-o coas maos 
libres para executar outro severo plano de 
axuste que pode incluir unha devaluación 
do real, e un recorte de 20 mil millóns de 
dólares no gasto público, que afectará prin
cipalmente ao investimento na seguridade 
social. Sobre a débeda de curto prazo (case 
100.000 millóns de dólares), Cardoso con
fia na promesa de receber 30 mil millóns 
de dólares prometidos polo FMI. 

Con tan amplo apoio popular e coa 
axuda do FMI, todos os interesados 
confian en que o governo de Brasil to
mará as medidas necesárias para servir 
de barreira de contención e frear a ex
pansión da crise recesiva ao resto de La-

RAMÓN MACEIRAS 

tinoamérica, particularmente á Arxentina. 

O que pasa é que a receita de Cardoso po
de estar xa esgotada. O presidente brasile
ño non fixo máis que pedir prestado e 
vender bens públicos para financiar o con
sumo interno e o déficit público nos últi
mos catro anos. A resultante de todo iso é 
unha moeda sobrevalorada e un enorme 
déficit público (8% do PIB). A clase me
dia brasileña (35 millóns de persoas, máis 
ou menos) agradeceu, llo moito xa quepo
día tomar diñeiro prestado e vivir por en
riba das suas posibilidades. 

Pero un dos factores do éxito de Cardoso, 
os préstamos do FMI, pode que empecen a 
escasear. Entre outras cousas, porque na re
cente asemblea anual do FMI e do G-/ ce
lebrada en Washington nestos días, veu-se 
claro que ninguén está disposto a aportar 
fundos para o famoso Plano de Salvamen
to propiciado por un politicamente debili
tado Clinton na reunión do G-7. A receita 
do FMI e do O-7 para frear a expansión da 

recesión aponta polo lado da demanda. Is
to é, rebaixar tipos. Pero rebaixar tipos de 
xuro de maneira conxunta entre Estados 
Unidos e Europa. Nada de fundos de salva
mento polo momento. A receita do FMI e 
do 0-7 nos pasados días foi clara: salve,se 
quen poida. Estados Unidos e Europa de, 
ben rebaixar tipos de xuro, os países en cri
se deben reducir o seu déficit público, sa
near o seu sector financeiro. Nada de con
troles de capitais para protexer as reservas 
internacionais. En concreto, os países ricos 
prepararon unha receita acorde coas suas 
necesidades do momento: protexer o ritmo 
da demanda interna en Europa e Estados 
Unidos para que non entre a recesión. O 
resto do mundo que vexa o que fai, que 
arranxe como poida e que aprete máis aos 
sectores populares para reducir gasto. 

O caso é que esa receita sacrosanta non 
serve hoxe para frear a crise asiática, nen 
a expansión da recesión en Latinoaméri
ca. Unha baixa de tipos en Brasil crebaria 
a conta de reservas internacionais. Urr es-

tímulo á demanda expandiría o déficit pú
blico nun país que vive por riba das suas 
posibilidades. Nen China, nen os tigres 
asiáticos poden compensar a forte caída 
das exportacións que están a sofrir cunha 
expansión da demanda interna. Salários 
de miséria impeden tal causa, ademais de 
cativas redes de distribución, por nomear 
só dous atrancos dunha politica económi
ca de décadas dirixida a potenciar as ex
portacións, pero sobre a base de econo, 
mias de enclave e abertas á especulación 
financeira internacional. 

Ao final, a reunión do FMI e dos 0-7 foi 
o parto dos montes. Pariron un rato que 
fixo que outro Rato (o ministro de ma
rras) parise un plano de axuda para Ibero
américa de 5.600 millóns de dólares, non 
por casualidade unha cifra equivalente ao 
risco da banca española na rexión. O res, 
cate da banca española en lberoamérica 
custará-lle ao Estado español 800 mil mi
llóns de pesetas a conta das reservas in
temacionais. • 
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A presenza da CIG influiu favorabelmente para que se emitise o ditame 

O Consello Económico e Social pide que 
non se sancione aos compradores e produtores de leite 
-0- P. CASTRO 

O Consello Económico e So
cial (CES) estatal ven de emi
tir un ditame no que solicita a 
retirada dos artigos 54 e 55 
do anteproxecto de Lei de 
Acompañamento dos Orza
mentos Xerais do Estado 
através dos que se regulan as 
sancións para produtores e 
compradores de leite e pro
dutos lácteos. Segundo este 
organismo, calquera regula
mentación que afecte a este 
sector en futuras normativas 
"deberá ser consensuada coas 
organizacións implicadas". O 
SLG entende que se trata de 
aproveitar a Lei para introducir 
medidas punitivas que favore
zan o abandono da producción 
láctea na Galiza. A presenza 
da CIG no Consello foi funda
mental para analisar as re
percusións deste articulado. A lei de Acompañamento dos Onamentos Xerais do Estado estabelece unhas sancións que poderian rematar co sector na GaliUI. Na 

fotografia, gando na Feira de Silleda. A.N.T. 

Dous artigos do Anteproxecto 
de Leí de Acompañamento dos 
Orzamentos Xerais do Estado 
están dedicados íntegramente a 
tipificar as infraccións e san
cións aplicábeis aos comprado
res de leite e produtos lácteos. 
As sancións van de cincocentas 
mil pesetas até o millón no caso 
de infraccións graves e de un a 
cinco millóns no caso de tratar
se de infraccións moi graves. 

Lídia Senra, Secratária Xeral do 
Sindicato Labrego Galega, tala 
de "decretazo", e considera que 
se trata de medidas dirixidas, 
sobre todo, aos produtores e 
compradores galegas. "Aquí non 
se produz por riba da cota por 
capricho" di, "senón por necesi
dade". O representante da CIG 
neste organismo, Luis Burgos, 
sinala que no pleno no que se 
aprobou este ditame, o pasado 
30 de Setembro, só houbo duas 
abstencións. Tanto para a CIG 
como para o SLG a presenza do 
sindicato nacionalista neste or
ganismo foi fundamental para 
que se revisasen estes artigas. 

No primeiro sinálanse como moi 
graves as infraccións referidas á 
non adaptación ás condicións 
exixidas pola normativa vixente, 
a inexactitude dos dados consig
nados na declaración mensual e 

auséncia ou retraso reiterado na 
remisión da declaración men
sual. Como infraccións simples
mente graves recóllense a non 
utilización do número de inscrip
ción do Rexistro Xeral de Com
pradores, non reter unha canti
dade sobre o prezo do leite en 
conceito de anticipo sobre a truca 
endebedada, non facilitar á auto
rid ade competente cópia dos 
certificados de retencións, non 
informar aos compradores sobre 
as entregas realizadas polo pro
dutor que cámbia de comprador 
e a porcentruce média de grruca 
desas entregas, non comunicar 
á autoridade competente as al
tas e baixas dos produtores que 
realicen as suas entregas ou 
non exixir os documentos perti
nentes ao produtor que entrega 
leite por vez primeira. 

O segundo dos artigas tipifica 
como sancións moi graves o in
c u m prime nto das abrigas e 
compromisos derivados da exe
cución dos programas estatais 
de abandono indemnizado pola 
producción láctea, a transferén
cia ou cesión da totalidade ou 
parte da cantidade de referéncia 
individual antes de ter transco
rrido cinco anos e a entrega de 
leite ou produtos lácteos a com
pradores que carezan de autori-

zación para exercer como tal. 

Considéranse graves a non 
apresentación da documenta
ción, a falsidade dos dados con
signados en calquera documen
to que se apresente perante a 
Administración e realizar trans
feréncias intervivos das cantida
des de referéncia cedidos, o 
abandono indemnizado da pro
ducción das cantidades de refe
réncia cedidos, a adquisición 
mediante transferéncia de canti
dades de referéncia e a cesión 
temporal de cantidades proce
dentes da reserva nacional. 

Segundo o Consello Económico 
e Social (CES) estatal "a falta 
de precisión na memória expli
cativa e o seu deficiente desen
volví mento suscita dúvidas so
bre a finalidade da proposta". 
Ademais enténdese que para in
troducir este tipo de medidas 
debería buscarse o "consenso 
dos representantes do sector", 
polo que aconsella que se con
sulte con eles antes da sua 
aprobación. 

O ditame califica de "arbitrária" a 
tipificación das infraccións, xa 
que mália facerse referéncia á 
normativa vixente non se especi
fica cal é esa normativa nen se 

A análise realizouse nas xornadas de información aos traballadores organizadas pala CIG 

estebelece de forma clara a bare
m ación ou critério de gradación 
para sancionar coa contia mínima 
prevista ou coa máxima. Alén di
so, o CES sinala que se deberia 
realizar unha campaña de infor
mación "para que os posíbeis in
fractores coñezan con detalle as 
consecuéncias sancionadoras da 
sua conduta". No que se retire ás 
obrigas e compromisos recollidos 
nos planos estatais de abandono 
indemnizado, desde este organis
mo critícase o feíto de que se lles 
pida aos produtores e comprado
res que os asuman cando non se 
recollen na norma. 

Para Lídia Senra desde o Go
verno central e desde a Xunta 
trátase de propiciar que os ga
deiros agachen a sua produc
ción e vendan o leite en negro 
ou en comprimido para non ter 
que negociar un incremento de 
cota nas negociacións da refor
ma da Organización Comun de 
Mercado (OCM) do leite. A se
cretária xeral do SLG advirte 
que tras da tipificación destas 
infraccións agáchase a inten
ción da administración de apli
car con toda contundéncia esta 
lexislación unha vez rematadas 
as negociacións para pechar as 
explotacións que produzan por 
riba da cota asignada.+ 

O Euro prexudicará ás economias das 'rexións periféricas' 
-0-P.C. 

"Ou existe unha forza política ca
paz de apresentar un proxecto 
nacional de desenvolvimento 
económico ou a unión monetária 
acabará acrescentando o proce
so de desartellamento das estru
turas económicas nas áreas me
nos desenvolvidas", concluía o 
economista e profesor da facul
dade de Ciéncias Económicas 
da Complutense de Madrid, Xo
sé Antón Alonso, na sua inter
vención nas xornadas sobre a 
Unión Europea organizadas pala 
CIG o pasado mes de Setembro. 

Mália ter comezado a sua expo
sición dunha perspeitiva liberal 
da economía e ter aportado me
didas tendentes á flexibilización, 
apertura de mercados e mobili
dade de persoas, capitais e pro
dutos, o economista Xosé Antón 
Alonso acabou por recoñecer 
que para Galiza a unión mone
tária será prexudicial, porque 
"favorece o medre das zonas 
máis dinámicas". 

O profesor da Complutense 
adianta que os axustes econó
micos faranse "polo.s salários ou 

r • 

polo emprego" e para paliar esta 
situación e favorecer o medre re
al da economia galega asume a 
necesidade de contar cunha for
za política cun proxecto nacional 
capaz de "artellar políticas eco
nómicas activas que contribuan 
a mellorar a producción". 

Pala sua banda, Xabier Vence, 
economista e profesor da Facul
dade de Ciéncias Económicas de 
Santiago, considera que a moeda 
única repercutirá negativamente 
nas economías rexionais e nome
adamente na galega, porque as 
pequenas e medianas empresas, 
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as máis abondosas no país e que 
producen para o mercado interior 
, "van ver reducida a sua capaci
dade competitiva frente empre
sas de tora que teñen máis facili
dade para entrar nos mercados 
interiores". O economista galega 
aposta por facer unha diagnose a 
fundo e encetar políticas de alian
zas entre os países máis prexudi
cados para poder apresentar un
ha alternativa sindical e política a 
nível europeu que permita coor
denar e elaborar proxectos dife
rentes aos defendidos e liderados 
palas grandes poténcias econó
micas da UE.+ 

l. 
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Camaño insulta 
á dirección da CIG 
pero afirma que ainda 
non se marcha 

O sindicalista da CIG-Mar, 
Manuel Camaño, realizou 
unhas severas críticas contra 
a dirección da Confederación 
lntersindical Galega e 
amenazou coa mobilización 
se non se atenden as suas 
reivindicacións de repetir o 
congreso da Federación do 
Mar. 

A CIG anunciou que 
proximamente abordará o 
problema nos órgaos 
competentes, a saber: a 
dirección comarcal de Vigo, a 
Federación do Mar e a 
Executiva Nacional. Un 
representante da CIG 
expresou o seu temor de que 
Camaño non marche pero 
que si realice estas 
declaracións para forzar a 
sua expulsión.+ 

Morre o presidente 
de Caixa Ourense 

David Ferrer, presidente de 
Caixa Ourense morreu o 7 
de Outubro despois dunha 
longa enfermidade. Caixa 
Ourense viña sendo reácia 
á fusión das caixas do Sul. 
Ferrer, mália a enfermidade 
que arrastraba desde hai 
algun tempo, era unha das 
persoas que lideraba a 
opción de camiñar en 
solitário. 

O seu pasamento pode 
abrir unha nova dinámica 
na Caixa que, nos últimos 
tempos, despois do paso 
dos coagas e centristas 
pola presidéncia, se viña 
mostrando cada vez máis 
sectária e imobilista. 

Agora terán que nomear un 
novo presidente e as 
diferéncias poden aparecer 
non só naqueles sectores 
económicos que se opoñen 
ao PP, senón tamén na 
mesma alianza dentro da 
formación conservadora, 
entre o provincialismo de 
Saltar e os intentos de 
Fraga e Cuiña de que se 
fusionen as caixas do Sul 
antes das eleicións 
municipais, cando pode 
mudar a correlación de 
lorzas existentes na 
actualidade.+ 

Unha iniciativa 
empresarial 
vaise das Pontes 

Apotécnia, filial dunha 
indústria farmacéutica 
asturiana que tiña anunciado 
o parque empresarial de 
Penapurreira, nas Pontes, 
anunciou que xa non se 
instalará na comarca de 
Ferrolterra. 

Esta empresa tiña sido 
seleccionada polo Ministério 
do lndústria para que se 
beneficiase do Plano de 
Futuro para a Minería de 
Carbón e Desenvolvimento 
Alternativo das Comarcas.• 
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Deseñadores e tendas impoñen roupa só para mulleres delgadas 

Non entre se precisa a talla 44 
-0- A. ESTÉVEZ 

"Uso a talla trinta e oito pero fanme levar unha menos. O 
peoré c~ndo desfilamos en bikini, fanme poñer unha trinta 
e catro. E a talla que usa a miña irmá de 14 anos". As mode
los confésanse: a extraordinaria delgadez que lle peden os 
modistas provoca que as suas escasas graxas reborden por 
riba de suxeitadores, camisas e saias de talla mínima. Só 
hai que dar unha volta polas tendas de roupa para cair na 
conta de que para ir á moda, non só fai falla ter cartos se
nón estar traca. Se pesa máis de cincuenta quilos, esquézase. 

Rosa Cedrón, que forma parte de 
Luar na Lubre, tivo que facer un 
cámbio de última hora no seu tra
x e cando acudiu a Londres a 
apresentar con Mike Olfield.o dis
co Tubular Be/Is 111, no que cola
bora. Tiña previsto lucir un traxe 
de Antonio Pernas que, ao final, 
trocou por un da firma da Coruña 
Caramelo por un problema de ta
llas, neste caso pola estatura. Os 
deseñadores non pensan máis 
alá da talla 42. Non lles interesa 
que a sua roupa sexa lucida por 
persoas que precisen tallas maio
res e a escolla das modelos para 
os seus desfiles revela moito da 
sua filosofía. Ao tópico das medi
d as 60-90-60 para a modelo, 
contrapúxose nos últimos anos 
un novo canon: o das "mulleres
nenas" que non superan os cin
cuenta quilos, cando chegan. O 
representante da moda anoréxica 
é o deseñador estadounidense 
Calvin Klein, cuxa roupa está in
troducida nas tendas do país. 
Con botar un vistazo ás suas ca
misetas ou ás suas prendas inte
riores, cáese na conta de que a 
sua roupa non resposta á media 
das mulleres. 

Por que os deseñadores non se 
adaptan ás mulleres que hai -ao 
fin e ao cabo trátase de vencier
e teñen que ser estas ás que se 
adapten aos seus deseños? Co
mo todo na moda, non elixe o 
consumidor. "É unha cuestión 
de promoción. Eles traballan pa
ra unha talla, que é a 38 e de ai 
non suben. lnteresalles ademais 
que xente que leve a sua roupa 
res poste a esa exixéncia", co
menta Manuel Rodríguez, pro
prietário das tendas Elena Miró, 
en Ourense e Vigo. Esta firma, 
que pertence a unha cadea ita
liana, ten como lema "Ciao, fla
cas" e comercializa roupa a par
tir da talla 46. A sua filosofía é a 
de deseñar pensando que a 
maioria das mulleres non poden 
levar o que se ve nos desfiles. 

Non se trata dunha tenda para 
mulleres de mediana idade, se
nón que é frecuente ver no pro
bador a mozas que non pasan 
dos 30 anos e que nen saquera 
están gordas. "O problema que 
teñen as mulleres que usan estas 
tallas é, primeiro, que non as ato
pan, e, segundo, se as atopan, 
son trapos. O escangallo do traxe 
está mal feito e co que se encon
tran as mulleres é con armários 
sen nengunha forma'', sinala o 
dono da tenda, na que a 52 é un
ha talla normal, feita co mesmo 
coidado que se fose unha 38 e 
en tecidos como lá, seda ou mes
mo vaqueiros. Trátase de rema
tar ca estigma de "tallas espe
ciais" que colocan os grandes ar
macéns para as mulleres que su
peran os 50 e que se limita a un
ha oferta de traxes de chaqueta. 

Non é a primeira vez que os psi
cológos avisan dos destrozos 

que está causando a moda entre 
as rapazas, esgotadas men
talmente con tanta imaxe de fla
cas - a maioria das modelos pe-

DA 
TERRA 
AUBAw.ADA 

A Garda Civil 
para un 
autobus para 
expulsar a 

. 
un marroquina 
viciño de 
Ortigueira 
Ninguén sabe nada. Pero un ci, 
dadán marroquina que traballa, 

san un 23% menos que as rapa
zas da sua idade e constitución-. 
A anoréxia é xa unha enfermida
de para a que se crian unidades 
de tratamento específico na Sa
nidade. A tendéncia da roupa xa 
non é disimular os defectos. As 
modas traen prendas a cada 
máis axustadas, moitas delas 
que exixen ter o peito correspon
dente a unha talla 80, ou sexa, 
nada. As próprias dependentas 
das tendas de moda respostan 
ao canon para o que se fai a rou
pa. Tanto poderian vender roupa 
como camiñar pala pasarela. 

ba en Ortigueira xa está no seu 
país de orixe tras unha expul, 
sión da que oficialmente nin, 
guén resposta. Quen denúncia 
o caso é o seu irmán, residente 
legal no concello, que alertou 
na comandáncia da Garda Ci, 
vil do secuestro e denunciou 
maos tratos. 

Axentes da Garda Civil, alo, 
menos na apariénci,a pararon o 
pasado 7 de Setembro a liña de 
autobus que vai de Viveiro a 
Ferrol, fixeron baixar a este ci, 
dadán de Marrocos e, aos pou, 
cos dias, xa estaba en Alxeciras 
sen cartos nen roupa nen docu, 
mentación. El mesmo e os seus 
pais chamaron por telefono ao 
irmán, viciño de Ortigueira, pa, 
ra dicirlle que estaba en Marro, 
cos e relatarl~e todo o que 
acontecera. · 

O rapaz expulsado levaba tem, 
po vivindo co seu irmán. O seu 
último visado para permanecer 
no Estado español vencera o 2 7 
de X uño deste ano. T raballaba 

Son moitas as mulleres que re
flexionan sobre a imposición de 
modas que poden chegar a 
marxinalas por non cumprir os 
requisitos. Na Franza, un dos úl
timos éxitos en vendas de libros 
é o titulado Kilos, da escritora 
Valérie Tong, quen reflexiona 
sobre as consecuéncias de ser 
gorda. A sua protagonista xa 
non espera a que a marxinen, 
senon que se ailla ela por medo 
a facer o ridículo. Como aconte
ce na vida real, queda pegada 
ao trinque das tendas de roupa 
sen pasar a porta. + 

A roupa de 
Elena Miró é 
lucida por 
modelos que 
non se 
cinguen ás 
medidas 
90-60-90. 
Arriba, a 
modeloZoe 
Fleischaver, 
quen 
denunciara 
que alguns 
deseñadores 
exixian 
"modelos 
que 
1emellasen 
ionquis". 

nunha empresa da comarca de 
Ortigueira, desde o pasado ano, 
no que solicitara permiso de 
traballo e residéncia sen ter 
resposta polo de agora. De cal, 
quer xeito, estaba dado de alta 
no réxime especial agrário e 
empadroado no concello de 
Ortigueira. 

O máis chamativo da expulsión 
<leste cidadán é que, segundo 
denúncia o BNG, os organis, 
mos públicos que deben respos, 
tar da detención, négana. Os 
nacionalistas, que levaron a de, 
núncia ao Congreso, califica, 
ron a atitude das forzas de segu, 
ridade de "escurantista, expedi, 
tiva e atentatoria" por ter deti, 
do a unha persoa que estaba á 
espera de que lle deran unha 
resposta sobre a sua solicitude 
de permiso de traballo e resi~ 
déncia. "Como é posíbel que os 
organismos guvernativos da 
província digan que descañe, 
cen este caso que foi contem, 
plado ·polos viaxeiros do auto, 
bus?", pergúntanse. + 
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Campaña en demanda 
da modificación 
da Lei do Abono 

Mulleres das asociacións, sin
dicatos e forzas políticas inte
gradas na Coordenadora uni
tária de apoio á modificación 
da Leí do Aborto fixeron, no 
decurso da mañá do Domingo 
4 de Outubro, unha entrega 
en Compostela do manifesto 
no que se demanda a modifi
cación da lexislación vixente 
para que se recoñeza "o direi
to de decisión das mulleres 
sobre a sua maternidade". Ao 
longo da xornada iniciouse ta
mén a recollida das sinaturas 
que serán entregadas na me
sa do Parlamento o dia 26 
deste mes, en apoio á Propo
sición de Lei que se debatirá 
o próximo Martes 27, para 
que a cámara galega a apre
sente e defenda no Congreso 
dos Deputados. O próximo 
Domingo 18 de Outubro, ins
talarase unha mesa na praza 
do Toural en Santiago de 
Compostela, para facer outra 
entrega masiva do manifesto. 
Ademais, na primeira quince
na do mes promoverase o de
bate público do texto, a fin de 
"implicar a todos os sectores 
sociais na reivindicación dun 
direito ineludíbel da muller co
mo é o de decidir sobre o seu 
próprio corpo". + 

Peden unha pena 
de cárcere por 
unha pintada en Vigo 

O Martes 6 de Outubro foron 
xulgados cinco mozos en 
Vigo, catro deles menores, 
por un pintada efectuada 
nun muro da cidade na que 
dician "Clinton asasino, Az
nar cómplice", con motivo 
do bombardeo 
estadounidense en Sudán. 
O fiscal solicitaba de un a 
tres fins de semana na 
cadea. Os rapaces, 
membros das Xuventudes 
Comunistas, receberon o 
apoio dun grupo de persoas 
que se manifestou diante 
dos xulgados. + 

Maniféstanse en 
Redondela polos direitos 
dos animais abancloados 

A proteción dos animais 
abandoados sofre unha invo
lución polo desinterese insti
tucional e a percura de lucro 
dalgunhas sociedades non 
protecionistas, segundo de
núncia a comisión pala 
defensa dos animais da 
comarca de Redondela, que 
convocou unha 
manifestación o Domingo 4 
de Outubro nesta vila á que 
asistiron centos de persoas 
de toda Galiza. Denúncian 
que moitos concellos asinan 
convenios cos laceiros para 
que recollan os animais 
abandoados, que lago sacrifi
can sen cumprir os prazos. A 
coordenadora recolle sinatu
ras para que se fagan 
canceiras mancomunadas, 
que se adopten os animais 
abandoados dos refúxios ·e 
que se establezan comisións 
de seguimento para cumprir 
as normativas.• 
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Geny Adanu, á esquerda, recebe de mans de Joseba Egibar, portavoz do PNV, unha cópia da Declaración de Lizorra. GORKA LEJARCEGI 

Un fallo do Constitucional a favor da Mesa de HB poderia ser o primeiro paso do Governo 

A visita de Gerry Adams 
internacionaliza o proceso de paz de Euskadi 
-0- A.E. 

Os integrantes do Acordo de Lizarra reuníronse por vez primeira, 
despois de firmar o manifesto con fin de involucrar no proceso de 
paz de Euskadi á diplomácia internacional. A visita de Gerry Ad
mans a Bilbo foi o primeiro destes pasos. Mentres, José Maria Az
nar avanza nas palabras pero posterga os feitos para despois dos 
comícios do 25 de Outubro. O Governo central prepara tamén un
ha campaña internacional para explicar o seu posicionamento. 

caso irlandés o seu respaldo 
foi clave- , os avances teñen 
que ser decisión dos partidos 
involucrados, do Governo e 
das demáis partes involucra
das". 

Adams tamén afirmou que o 
governo central ten que dar pa
sos e rápido , porque a "con
fianza entre as partes é basica 
para que vaia adiante o proce
so". Así, reclamou o traslado 
dos presos bascas a prisións 
próximas "como primeiro paso 
cara a sua liberación, como 
parte do proceso de paz". O di
rixente nacionalista irlandés ta
mén puxo de manifesto como o 
Sinn Fein deixou claro desde 
un comezo que "non podia ha
ber paz mentres seguise ha
bendo presos". 

O líder do Sinn Fein irlandés, 
Gerry Adams , foi recib ido en 
Euskadi con rango de presidente 
de Estado. Chegada en avión 
privado, recepción no aeroporto, 
vitares nas ruas , escoltas, con
troles policiais, discursos de ben 
vida, bandeiras das duas na
cións e unha axenda tan apreta
da que non lle quedou tempo pa
ra ir de pateo, agora que aes diri
xentes nacionalistas irlandeses 
xa lles está permitido beber alcol. 

Adams pasou o dia metido no 
hotel bilbaino. Primeiro ofereceo 
unha rolda de prensa. Despois 
almorzou cunha delegación do 
PNV, a continuación recibiu a 
Xavier Arzallus. A média tarde 
visitou ao dirixente de HB Kar
melo Landa na prisión de Ba
sauri e, como fin de festa, parti
cipou nun acto político progra
mado por EH. 

Despois marchou para os Esta
dos Unidos onde será recibido 
polo presidente Bill Clinton. 
Adams levaralle personalmente 
unha mensaxe, co Acorde de Li
zarra como mostra, ao presiden
te norteamericano. Adams será 
por así decilo, unha espécie de 
embaixador de Euskadi, dentro 
da internacionalización do pro
ceso de paz. El sabe a que por
tas chamar, que resortes tocar e 
cales son os poderes interesa
dos en que na UE non existan 
conflitos armados. 

Despois de que olehendakari 
Ardanza se entrevistase coas 

máximas autoridades da UE e 
da OTAN, agora trátase de im
plicar a diversos governos euro
peos, senlleiramente ao británi
co de Tony Blair e tamén ao su
dafricano Nelson Mandela. 

Gerry Adamns deixou en todo 
caso en Euskadi unha causa 
clara, aprendida na sua espe
riéncia: "ainda que a comuni
dade internacional ten a res
ponsabilidade de axudar -no 

B. Ln E 

Borrell--Maragall, unha nova 
dicotomia no PSOE 

Josep Borrell propúxolle ao PP constituir unha fronte antina, 
cionalista para contrarrestar a Declaración de Barcelona e, seguin, 
do o ronsel de González, comparou ao nacionalismos peninsulares 
cos sérbios, algo que non gostou nada a membros do PSC. Josep 
Maria Maragall, candidato á Generalitat, mostrou o seu profundo 
desacordo e parlamentários próximos a Borrell non só pediron es, 
cusas, senón que situaron ao candidato socialista á Moncloa "na 
tendéncia federalizante do Estado". Ainda así, a dicotomia Almú, 
nia,Borrell está deixando paso cada vez máis á dicotomia Borrell, 
Maragall. Se a primeira representa dous xeitos diferentes de en, 
tender o partido (Almúnia é o continuismo, Borrell quere deixar 
atrás un penoso pasado, con alguns guiños á esquerda), a segunda 
confrontación situase no plano nacional, ao ter como motivo a 
configuración do próprio Estado. Foi precisamente a dinámica na, 
cionalista, arrebatándolle a iniciativa política aos partidos esta, 
tais, a que está a facer reflexionar a un PSC que se pronúncia nos 
seus documentos por un cámbio constitucional e se abstén cando 
se reclama nas cortes catalanas o diréito de -autodetermí hacfón. • 

Aznar quere agardar 
ás eleicións bascas 

Sen embargo, o presidente do 
Governo español , José Maria Az
nar, non quer ouvir talar de "con
cesións" directas a ET A antes das 
eleicións en Euskadi, por medo a 
perder o voto dos máis intransi
xentes. A perspectiva marcada 
por Aznar, na sua comparecéncia 
pública para fixar o posiciona
mento do Governo central, pon de 
manifesto que os xestos imedia
tos de lnstitucións Penitenciárias 
va ser simbólicos, quedando a 
moita distáncia, mesmo, da legali
dade. Segundo o conselleiro de 
Xustiza basca hai 240 presos que 
xa deberían estar na rua en cum
primento da lexislación vixente. 

O primeiro paso factíbel seria o 
de que o Tribunal Constitucional 
comezase a facer o seu traballo 
interpretativo a pral dos naciona
listas, poñendo na rua, a suxerén
cia do Governo, á Mesa Nacional 
de HB actualmente no cárcere. 

Ainda así, Aznar, aponta timida
mente un horizonte que seria a 
negociación na Mesa de Ejuria 
Enea, ainda que, de momento 
pretenden excluir a HB deste 
proceso "mentres ET A non dei
xe definitivamente as armas". 
Aznar fixo referéncia aes pontos 
"ocultos", non explicitados polos 
partidos estatais, nos que se ta
laba do proceso de paz através 
da negociación. Estes "tímidos 
pasos adiante", recoñecidos po
lo PNV cada vez que intervén 
Aznar, e o feito de que Maior 
Oreja se vaia apartando pouco 
a pouco do centro de decisións 
sobre Euskadi, levan a pensar 
que o governo central se está a 
mover na direción da paz, ainda 
que as declaracións públicas, 
moitas veces neste tipo de pro
cesos, queden moito máis cur
tas que os feitos. + 
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O PSOE contra·ataca coa 
Declaración de Mérida e 
a man tendida ao PP 

Os presidentes socialistas de 
Andalucía, Estremadura e 
Castela-A-Mancha, Chaves, 
lbarra e Bono 
respeitivamente, asinaron 
unha declaración centralista 
en Mérida que forma parte 
do contra-ataque do PSOE 
ante a Declaración de 
Barcelona e o Pacto de 
Silbo. Parellamente, o 
candidato do PSOE á 
presidéncia do Governo 
central, Josep Borrell, que se 
destaca polo seu fevor a prol 
da unidade do Estado, 
formulou unha proposta ao 
PP de man tendida para 
aliarse na defensa do actual 
marco constitucional e en 
contra de calquer reforma do 
mesmo, que é o que 
perseguen as organizacións 
asinantes da Declaración de 
Barcelona.+ 

Pujol lembra 
que Catalunya é unha 
nación e España non 

O presidente da 
Generálitat, Jordi Pujol, no 
marco da demanda de máis 
soberania para o seu país, 
lembrou que Catalunya si é 
unha nación, mentres 
España como tal non o é. O 
ton da declaración é 
inusual, sobretodo se se 
ten en conta que nunca 
apresenta seguidas duas 
posicións como esta e 
prefire a moderación tras a 
contulidéncia. Hai que 
recordar que CiU ven de 
aprobar, no Parlamento de 
Catalunya, cos votos a 
favor de Esquerrra 
Republicana,unha 
declaración a prol da 
autodeterminanción na que 
se abstivo o PSC. 

A pretensión de Pujol 
estremando as suas 
declaracións seria illar ao 
candidato socialista á 
Generalitat, Pascual 
Maragall, atado polo 
centralismo e Borren e o 
seu próprio federalismo.• 

O PCE(r) aplaude 
a trégua da ETA1 
antesá-da soberania 

A celebración na 
clandestinidade no mes de 
Setembro do IV Congreso do 
Partido Comunista de 
España (reconstituido) 
coincidiu coa declaración de 
trégua da ET A, e a frente 
política dos GRAPO aplaudiu 
a decisión da organización 
independentista basca 
porque coa trégua 
"conseguiu como primeiro 
resultado poñer ao Estado e 
ao Governo contra as 
cordas, arrebatándolles toda 
iniciativa na sua estratéxia 
política, esencialmente 
represiva, facendo máis 
difícil o seu mantenimento". 
Para o PCE(r) hai 
posibilidades de que o pavo 
basca acade a sua soberanía 
e a unidade do seu 
território. + 
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Spielberg oferece en Salvar ao soldado Ryan unha versión irreal da batalla 

A verdade sobre o desembarco de Normandia 
9* M.V. 

A última película de Steven 
Spielberg, Salvar ao soldado 
Ryan, representa, segundo de
claracións do próprio director, 
"un esforzo por lembrar o sa
crifício dos norteamericanos 
na liberación de Europa". O fil
me, rodado ao estilo de cámara 
en man, coa cores rebaixadas, 
e cunha perspectiva á altura 
dos próprios soldados, para fa
cilitar a aparéncia de realismo, 
trata, segundo o cineasta nor
teamericano, de representar a 
verdade da guerra até o ponto 
permitido pola sensibilidade 
dos espectadores e a própria 
censura contra as escenas 
demasiado duras que establece 
a lexislación norteamericana. 

As imaxes da carniceiria sofrida 
polos desembarcados nunha das 
praias de Normandia o 6 de Xu
ño de 1944 non chegará sen em
bargo a provocar máis carga de 
dramatismo que outros filmes de 
guerra, máis esteticistas, dos 
que ao parecer pretendia fuxir 
Spielberg. A mensaxe pacifista 
queda diluida nunha trama feble, 
protagonizada por un Tom 
Hanks, máis críbel no seu papel 
en Forrest Gamp, de modo que a 
obra, ateigada de tiroteos inece
sários do ponto de vista narrati
vo, queda lonxe dos célebres fil
mes Sendeiros de glória, Johnny 
co/leu o seu fusil ou Masacre. 

Pero, sobre todo, o que destaca 
da última obra de Spielberg, moi 
prolixo nas declaracións de pro
moción, é o falseamento que re
aliza da batalla e desta parte da 
guerra. O vitimismo norteameri
cano ten pouco que ver coa reali
dade, se ternos en canta que a 
película escolleu como motivo o 
desembarco na praia d~nomina
da en clave Omaha, na que mo
rreron efectivamente tres mil sol
dados ianquis, pero non nomea, 
por exemplo que na praia contí-

Tom Hanks, 
protagonista 
da películo de Spielberg. 

gua, a bautizada para a ocasión 
como Utah, o exército norteame
ricano só padeceu 12 baixas. Co 
ánimo de resaltar o heroismo do 
seu país, o filme ignora ostensi
belmente as dimensións do exér
cito desembarcado: dous millóns 
de soldados en apenas dous me
ses, quince mil avións e máis de 
dez mil barcos. Tampouco men
ciona que médio millón de solda
dos eran canadianos, ingleses e 
doutras oito nacionalidades. 

O falseamento 
da resisténcia alemana 

A superioridade frente aos ale
máns era manifesta e de feito a 

soldados, 
quince mil 

avións e 
máis de de:z 
mil barcos. 

ocupación de Fráncia non tivo 
ponto de comparación, en rapi
dez, coas batallas da frente do 
Leste. Abonda con saber que a li
ña de guerra ocidental era de 150 
quilómetros, en canto que a orien
tal abranguia vários miles. Estaba 
claro que os alemáns centraran 
case todo o seu estarzo na frente 
rusa e non fixeran moito por de
fender o Oeste, mália que Rom
mel e Hitler coñecian as inten
cións dos Aliados desde que es
tes comezaran a planificación do 
desembarco un ano antes. 

Significativo é tamén que o filme 
apenas mostre o rostro do ban
do alemán e moito menos as 
suas características políticas e 
ideolóxicas. A motivación bélica 
dos norteamericanos resúmese 
nunha sucinta alusión á loita pa
la liberdade, que tanto serve pa
ra referirse aos nazis como aos 
comunistas. 

Hai non só datos, senón tamén 
anécdotas que ilustran a coinci
déncia xermano-norteamerica
na, frente ao comunismo. O 
FBI perseguiu aos norteameri
canos que participaron na gue
rra de España, formando parte 
da Brigada Lincoln, e, por 
exemplo, o célebre cómico 
Groucho Marx foi espiado pala 
pol ícia política por ter acudido a 
un concerto benéfico a favor de 
Rúsia en 1942 e por ter mostra-

Salvar ao soldado Ryan, desde 
a sua perspectiva de filme pro
pagandístico e de ampla difu
sión ten un paralelo, lembré!do 
na própria película, con El Afa
mo. Esta batalla na que un gru
po de norteamericanos demos
trou o seu heroísmo frente ao 
exército mexicano, segundo a 
versión cinematográfica que da
ria lugar ao famoso mito de re
member El A/amo, tamén encu
b ria unha esmagadora guerra 
vitoriosa norteamericana sobre 
un exército inferior como o do 
xeneral Santa Anna, por mor da 
cal o governo de Washington se 
anexionaria os estados de Te
xas e Nuevo México. Trátase as 
duas veces de tomar a parte po
lo todo, unha pequena batalla 
por unha guerra, conseguindo 
así transformar en herois aos 
membros dun exército moi su
perior que na realidade esma
gou sen paliativos ao seu adver-

do en 1945 a sua opinión favo
r ábe I á decisión da ONU de 
non admitir a España no seu 
seo. Membros da resisténcia 
europea contra os nazis viran 
negado o seu visado a Estados 
Unidos. Foi o caso do actor 
francés Louis Jouvet quen lago 
ironizou decindo que a respos
ta teria sido doutro signo se ti
vese actuado, en vez de para a 
resisténcia, para os oficiais na
zis de Otto Abetz. 
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sário. Un esquema que busca a 
simpatía co que "só gaña logo 
de grandes sacrifícios". 

Normandia: o primeiro 
episódio do enfrentamento 
co comunismo 

Unha interpretación arriscada, 
desde o ponto de vista da ver
sión establecida, pero máis acor
de coa realidade, é a que nos ex
plica o desembarco de Norman
dia, e en xeral a seródia interven
ción norteamericana na guerra 
contra os nazis, como o primeiro 
episódio do enfrentamento con
tra o comunismo. As cifras non 
enganan : mentres que os soviéti
cos sofreron 20 millóns de bai
xas , os norteamericanos non 
perderon máis que 1rescentos mil 
homes. Onde os soviéticos des
truiron cincocentas divisións ale
máns, os aliados do Oeste só ti
veron que derrotar cen. 

Cando os ocidentais entraron de 
cheo na guerra, através do de
sembarco en Fráncia, os soviéti
cos xa gañaran aos nazis Fin
lándia, os Paises Bálticos, Ru
mania, Bulgaria e Hungría, con
forme lugoslávia era liberada 
polos seus próprios partisanos. 
Alemaña, poténcia que non hai 
que esquecer estaba comanda
da na retagarda polos grandes 
patróns do aceiro , Krupp e 
Thyssen entre outros, xogou to
das as suas cartas no Leste. O 
seu fracaso en Moscova e Le
ningrado e por fin a sua derrota 
en Stalingrado e con ela a impo
sibilidade de facerse ca petróleo 
do Caucaso, foi o que mudou o 
curso da guerra. 

Aos Estados Unidos só lle que
daba intervir axiña para evitar 
que a vitória sobre Alemaña fo
se monopolizada ~n exclusiva 
polos comunistas. E dicer, o pe
rigo visto desde Washington era 
que os rusos chegasen a Berlín 
antes ca eles ou que mesmo a 
bandeira verm ella acabase 
chantada en Paris e quen sabe 
se en Londres . O capitalismo 
norteamericano, estaba tan inte
resado no desgaste e se podia 
ser na derrota do pais de Lenin , 
como o capitalismo alemán. Se
ria o mellar modo de frear por 
un longo período de tempo o 
perigo revolucionário no mundo. 
O fracaso alemán, obrigou sen 
embargo aos norteamericanos a 
tomar posición e mesmo a coller 
o relevo dos nazis na loita con
tra o comunismo, loita que moi 
pronto se transformou na cha
mada Guerra Fria.+ 

Científicos alemáns, como Wer
ner von Braun, o creador das 
célebres V-2, bombas voantes, 
guindadas polos xermanos so
bre Londres, foron os criadores 
da axéncia espacial NASA. Os 
Estados Unidos, en fin, deron 
acobillo a un grande número de 
oficiais nazis derrotados, non di
rectamente en Norteamérica, 
pero si en países satélites de 
Latinoamérica, como Paraguai, 
Arxentina e Chile. + 
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Femando Henrique Cardoso repite na presidéncia. Lui:z: lnácio lula, o candidato da esquerda, confórmase cun incremento notábel dos seus votos. 

O presidente recibiu o apoio da banca internacional e os meios de comunicación 

Brasil enfrenta a crise económica tras a reeleición 
de Cardoso e o aumento da esquerda 
*C.V. 

Doce dos vintesete estados do Brasil terán que celebrar o pró
ximo día 25 de Outubro unha segunda volta eleitoral para ele
xir aos governadores. O eleito presidente Fernando Henrique 
Cardoso -reelexido o pasado dia 4 cun 52,76% dos votos
queda asi condicionado aos resultados finais para aplicar o 
axuste económico que suporá unha reducción drástica do 
gasto dos Estados. A Uniiio do Povo Muda Brasil, coalición de 
esquerdas liderada por Luiz lnácio Lula da Silva, acadou un 
31,01 % dos sufráxios, e denunciou a manipulación do gover
no e dos meios de comunicación en todo o proceso eleitoral. 

No recento foron declarados nu
los uns 9 millóns de votos, o 
10,66% dos 79 millóns de sufrá
xios emitidos. Durante o trans
curso da xornada eleitoral, tive
ron que ser retiradas máis de 
700 urnas electrónicas, un siste
ma que apresentou numerosas 
dificuldades técnicas nun país 
de grandes desigualdades. A 
Uniáo do Povo Muda Brasil 
- que coaligaba as organiza
cións: Partido dos Trabalhado
res, de Lula, Partido Democráti
co Trabalhista, de Leonel Brizo
la, Partido Socialista Brasileiro, 
Partido Comunista do Brasil e 
Partido Comunista Brasileiro
denunciou desde o primeiro mo
mento as irregularidades dos 
comícios, a comezar pala pró
pria modificación lexislativa que 
permitiu a Cardoso apresentar
se á reeleición sen abandonar o 
cargo, conseguiu reducir a cam
paña eleitoral e beneficiou a co
bertura mediática do governo. A 
UDPMB fixo público o seu ma
lestar por unhas eleicións nas 
que "os meios de comunicaGáO 
despolitizaram a campanha elei-

toral , adotaran o discurso neo-li
beral e se transformaram em ór
gaos de campanha a favor dos 
candidatos oficiais. O processo 
político, a crise económica, os 
temas nacionais de interesse do 
povo, foram ardilosamente reti
rados dos telejornais e o debate 
toi eliminado". Piden asi un de
bate público sobre o papel dos 
meios de comuncación no pro
ceso eleitoral. 

O trunfo de Cardoso distou moi
to dos resultados das sondaxes 
feitos públicos durante a campa
ña que facian gala dunha maio
ria absoluta a moita distáncia da 
coalición esquerdista. Os efec
tos dos inquéritos foron tamén 
criticados pala candidatura lide
rada por Lula que acusou unha 
campaña apresentada desde o 
comezo cunha política de feítos 
consumados que durou até o 
próprio diadas votacións, saltan
do a lexislación vixente. Os elei
tores, denúncian, foron o dia ás 
urnas "sobo peso de urna brutal 
campanha de imprensa, que di
z i a e repetía que o processo 

eleitoral estava definido em favor 
do presidente candidato". No en
tanto, a coalición de esquerdas 
conseguiu governo nos estados 
de Alagoas e Acre e pasará a 
disputar a segunda volta no 
Amapá, Mato Grosso do Sul, 
Distrito Federal, Rio Grande do 
Sul, Sáo Paulo e Ria de Janeiro. 

A campaña de Lula centrárase 
no agravamento da crise econó
mica, cunha continua saida de 
dólares do pais que chegara no 
mes de Setembro a 19 billóns, o 
30% do PIB nacional mensual. 
Anunciou asimesmo o paquete 
de medidas previstas polo go
verno de Cardoso, entre elas, a 
privatización de Petrobrás e do 
Banco do Brasil. No seu progra
ma eleitoral recollia de maneira 
prioritária medidas de mellara 
social -nomeadamente en edu
cación e sanidade-, valorización 
da indústria e o mercado interno, 
defender o Real -moeda brasi
leira- contra a especulación e 
controlar a inflación e garantir os 
dereitos dos traballadores, con 
especial atención aos pensionis
tas. As medidas liberais de Car
doso levaran, ao ver da coalición 
esquerdista, á maior taxa de de
semprego da história do Brasil e 
a un aumento da miséria e a vio
léncia, facendo da indústria da 
guerra un dos pontais do país. A 
candidatura logrou afortalar a 
posición de esquerdas, conse
guir a unión de diferentes parti
dos e poñer no primeiro plano a 
crise económica que padece o 
Brasil. A puxanza das igrexas 

M. VEIGA 

evanxelistas, promovidas desde 
os Estados Unidos, pesou ta
mén na desmovilización da po
boación e xogou á contra da op
ción de Lula á presidéncia. 

Crédito de 30.000 millóns 
de dólares 

Fernando Henrique Cardoso 
apresentará nos próximos días 
un programa de axuste fiscal, 
calificado por membros da sua 
equipa económica de "dramáti
co, definitivo e permanente". 
Brasil está a negociar na actua
lidade en Washington un crédito 
do Fondo Monetário Interna
cional de 30.000 millóns de dó
lares, para o que precisa reducir 
o déficit público, que no primei
ro semestre alcanzou o 7 ,2 por 
cento, até o 3 % do PIB. O FMI 
xunto co Banco Mundial e o 
Banco Interamericano aposta
ron en todo momento pala can
didatura de Fernando Henrique 
Cardase fronte á opción de es
querdas. O presidente chegara 
ao poder hai catro anos -é o pri
meiro que se apresenta á reelei
ción despois de mu dar as leis 
do país- cun programa econó
mico socialdemócrata, pero a 
sua política conseguiu co tempo 
o visto bo da banca interna
cional. A teima do governo está 
en aforrar no ano que ven uns 
21.200 millóns de dólares, en 
especial cun recorte de gasto 
dos Estados, medida preventiva 
que está hipotecada até o re
cento final da segunda volta en 
doce dos governos.+ 

O nacimento do capitalismo, en vivo e en directo 
Seguramente non estamos valorando como 
deberiamos a oportunidade histórica de ver 
nacer o capitalismo. No guión da história li
neal non estaba prevista esta posibilidade. Co
rrespondeulle aos nosos avós e sobre todo aos 
avós daqueles que vivían en países ricos, onde 
o ascenso da burguesía foi veraz e voraz. Diga
mos que o lugar máis próximo onde isto suce
deu foi a Barcelona de primeiros de século. 

Pois ben, agora, grácias á inesperada evolu
ción de Rúsia e grácias tamén ao aumento da 
información, a nosa xeneración pode obser-

var, dia a dia, o insólito proceso que leva a 
un grupo reducido de persoas a apoderarse 
daquilo que era de toda a sociedade. Niso 
consiste o nacimento do capitalismo e loxi
camente debe realizarse sen lei, sen Estado, é 
dicer através de máfias violentas, carentes de 
escrúpulos e sen máis motivación que a do 
maior e máis rápido benefício. 

A lei é necesariamente universal e regula, 
mellor ou pior, a igualdade de oportunidades, 
luxo que só se pode permitir o capitalismo 
maduro, Agora para estudar a acumulación 

de capital non hai que coller un manual de 
história, ahonda con subir a un avión. 

Aproveiten a oportunidade, porque dentro 
de poucos anos as máfias, rebordantes de ri
queza, legalizarán os seus benefícios adquiri
dos a ponta de pistola e proclamarán leis (ad
ministrativas e de orden público) en defensa 
da sacrosanta propriedade privada e mesmo 
argumentarán que esta existe por direito na
tural. Non é un vaticínio. Estou lendo un li
bro que se titula: A verdadeira hist6ria dos Es
tados Unidos de América.• 
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Estados Unidos 
viola gravemente 
os direitos humanos 

Os Estados Unidos viola 
persistente e 
xeneralizadamente os 
direitos humanos, segundo 
denunciou Amnistia 
Internacional. A brutalidade 
policial nas detencións, a 
aplicación da lei de fugas, as 
torturas nas comisarias, a 
humillación dos imigrantes 
ou o trato denigrante nas 
prisións, son, ademais da 
aplicación da pena de marte 
en numerosos estados, unha 
escolma das práticas 
habituais na nación máis 
poderosa do mundo, 
segundo se desprende dun 
informe elaborado ao longo 
de todo o país e despois 
dunha longa investigación. 
Segundo Amnistia 
Internacional, os Estados 
Unidos fracasaron na sua 
promesa fundacional de 
garantir os direitos de 
todos.• 

A minoria rusa 
en Letónia terá acceso 
á nacionalidade 

Un referendo celebrado o 
pasado Domingo 4 de 
Outubro en Letónia 
aprobou por maioria unha 
nova lei de cidadania que 
relaxa as duras condicións 
para a minoria rusa en 
Letónia poder 
naturalizarse. A minoria 
rusa constitue o 33% da 
povoación e até o 
momento tiña denegado o 
direito ao voto, 
circunstáncia que non só 
era contemplada con 
recelo por parte de Rúsia, 
senón tamén por parte das 
autoridades da Unión 
Europea, ente no que 
Letónia agarda integrarse. 
Precisamente foi por esta 
razón que se impulsou a 
modificación da 
lexislación. • 

Le Pen perde 
a inmunidade 
parlamentária 

Unha maioria abrumadora 
dos deputados do Parlamento 
europeu votaron a favor da 
retirada da inmunidade ao 
europarlamentário francés 
ultradiretista Jean-Marie Le 
Pen. Oeste xeito, o dirixente 
da Frente Nacional terá que 
comparecer diante da xustiza 
por unha acusación formulada 
en Alemaña por negar e 
menosprezar o holocausto. A 
fiscalía de Múnich segura que 
Le Pen incorreu no delito de 
"incitación ao ódio racial". O 
delito que se lle imputa ao 
ultradireitista produciuse no 
decurso dunha roda de 
prensa celebrada na capital 
bávara e por el poderia 
enfrentarse a unha condena 
de cinco anos de cárcere. 
Ainda que Le Pen non ten 
intención de acudir ao xuízo, 
a xustiza alemana contempla 
a posibilidade de emitir 
senténcia en casos 
determinados, entre os que 
se atoparia este.• 
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1 Antes o mundo era un 
1 pano. Agora é unha 
1 rede (net en inglés). 
1 Pero na era da 
1 globalización os xornais 1 estrean cada pouco 1 

unha nova edición local. 1 
1 Canto máis local, máis 

1 venden. Paradoxas que 
1 abruman aos teóricos 
1 da comunicación. 
1 
1 
1 "Cando Pernas vai 
1 viaxar a Madrid, 
1 reserva todas as prazas 

de avión de Vigo, 
Santiago e Coruña de 
todo odia", comenta un 
viaxeiro de traxe na sá 
de espera de Peinador. 
Presume da actitude do 
construtor vigués, que 
non ten nada que ver 
personalmente con el, 
cun orgullo de clase. 

~ 1 Banderas, con cara de 1 
( 1 mafioso e olios de neno 

malagueño, ocupa a 1 
1 portada do primeiro 

1 número de El 

1 Espectador, suplemento 
de El País. Fuma un 
puro. É o naso home en 
América. Permítenos 
facer unha revista ao 
estilo de Hollywood, con 
foto a toda plana, con 
estrela de cine que 
garantiza as vendas. 
Máis non é glamour o 
que expele a revista, 
non é perfume de 
estrelas e diñeiro a idea 
que trasluce, senón 
tristura de imitador, a 
derrota do paleto que 
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Oxogo 
dos cincuenta erros 
Chegaron nestes días á miña ca-
sa as dúas entregas que dan re-
mate a esa fermosa Historia da 
Literatura Galega da AS.PG, edi-
tada por A Nasa Terra e, como 
todo tillo de veciño que se precie, 
alá funde cabeza buscar no fas-
cículo 49, "A Narrativa Actual", 
algunha posible referencia ó la-
bar que como narrador veño de-
senvolvendo desde hai vintecin-
ca anos, para ver se coa súa lec-
tura lle podía inxectar ó meu ego 
algunha dose de vaidade, que 
boa falla me 
ven facendo 
nos tempos 
que corren. Volvín facer 
Nesas anda- unha pausa para 
ba, le aquí, tomar aire: salta acolá, 
cando na páxi- ¿Pero deque 
na 1552, ó la- recoiro vai esto? do dunha ri-
seira imaxe de 
Alfonso Álva-
rez Cáccamo 
(por certo: un saudo, Alfonso, e a 
ver cando nos vemos para tomar 
un vaso), leo un texto que di: Un 
ano antes (parece que se retire a 
1995), Xavier Alcalá dera á luz 
Náufragos en T erra, cunha estra-
texia ben semellante ... Fiquei pa-
rada: carainas, a ver por onde 
vai sair esto. E seguín lendo. 

Seguín lendo para chegar á páxi-
na 1559 onde, desta volta ó lado 
dunha fermosa fotografía de Ma-
nolo Rivas ornado cunha blonda 
cabeleira, atopo outro parágrafo 
que me volve sorprender: Mello-
res resultados obtén o recurso á 
ironía; eis polo que A chamada 
escura dos caborcos (1981 ), de 
A. Fernández Paz, acada éxito 
tanto entre a crítica como ... 

Volvín facer unha pausa para 
tomar aire: ¿Pero de que recoiro 
vai esto? 

Ata que por fin se me prendeu a 
bombilla: vaia, esto debe ser algo 
así como a lectura interactiva, ou 
un pasatempo deses que traen al-
gúns xornais, "Descubra os cen 
erros", para que o lector concentre 
a súa atención e non se despiste 
con posibles distraccións alleas ó 
texto que ten entre as mans. 

Para non contrariar ós autores e 
tamén para facerlle un test a miña 
culturiña agora mesmo vou volver 
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atrás a empezar polo fascículo pri
meiro con toda a miña atención, 
para ver se son capaz de detectar 

· as duascentas diferencias. 

Entre tanto quérolle deixar claro ó 
señor Alcalá, a quen aproveito a 
ocasión para felicitalo pala recen
te obtención do premio Nóbel -o 
segundo que recibe, paréceme
(Outro saudiño para ti Xavier), e 
ó señor Fernández Paz, tamén 
recente premio Fastenrath -ou tal 
vez Almada Negreiros?- que non 
teño arte nin parte na atribución 
das miñas humildes obras ás ·sú
as 'egrexias plumas (con perdón). 
Pídolles desculpas palas moles
tias que este divertido xogo lles 
poida ocasionar e que sexan 
comprensivos. A min a confusión 
éncheme de orgullo, palabra.+ 

XosÉ MA.NuEL MARTÍNEZ OcA 

Unha mágoa 
de artigo 
É unha mágoa ollar un artigo (''Te 
quedache cerca", ANT número 

849, páxina 25) que denúncia nun 
ton retranqueiro a falla de respeito 
polo naso idioma, exemplarizado 
na publicidade dunha compañia 
de comunicacións, é unha má
goa, dicia, ollar coma un artigo se 
bota de perda dun xeito tan nídio, 
e as boas sensacións que o leitor 
ou leitora tiña 
ao comezo ve-
ñen-se abaixo 
de contado. 

Explico-me: 
para criticar a 
aberración lin
g ü i st i ca que 
supón preten
der que pase 
por galega a 

Vaqueiro incorre 
taménnuns 
españolismos 
evidentes 

frase que dá nome á coluna, V. 
Vaqueiro incorre tamén nuns 
españolismos evidentes e igual
mente inacetábeis: "manzanilla 
quedache cerca" (macela), "tila 
quedache cerca" (tibia), "te' no 
canto de té, ... 

Non haberá que ter un pouco 
máis de tino cando se escrebe 
algo que vai ter unha difusión pú
blica, cando se trata de criticar 
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atitudes, de tentar que a xente 
non adormeza e dea por bo gale
ga o que non é senón castrapo? 

Unha mágoa que o artigo ficase 
a médio camiño, cando estaba 
tan perta de dar no cravo. + 

X. c. (VIGO) 

As malas viaxeiras 
e o delegado de 
cultura de Ourense 
Non é preciso acodir aos vellos 
do lugar para que nos canten co
mo o actual delegado de Cultura 
en Ourense, Felipe Ferreiro, apa
recía pala facultade de filoloxia de 
Santiago langreando aprobados 
dos profesores 
debido, expli-
caba, á sua 
condición de 
mestre en al
dea remota. 
Pasaron as 
convocatórias 
e o señor Feli
pe licenciouse 
despois de 
tantas peti
cións submi
sas. Ao pouco 
tempo Saltar 
faise presiden
te da deputa
ción de Ouren
se e o mestre 
e licenciado F. 
Ferreiro é no-

Oque o señor 
delegado de 
Cultura non 
sabeéqueo 
sistema 
Itinerante de 
empréstimo foi 
criado polos 
bibliotecários da 
11 República 

meado delegado de Cultura. 

Desde ese intre, a modiño, come
zou a construirse un novo curri
culum vitae: tenta enchufar a pa
rentes, fai favores, asignase can
tidades indebidas ... e tamén mé
ritos indébidos. No mes de Xullo 
puiden ler en La Región unha no
tícia na que o noutrora compunxi
do estudante e agora cargo do 
PP atribúese a xenial idea de es
pallar a cultura pala provincia de 
Ourense mediante o sistema das 
"malas viaxeiras". "É un novo ser
vício" , "a iniciativa parte da dele
gación de Cultura", "Felipe Ferrei
ro destaca ... e fai fincapé ... ", etc. 

O que o señor delegado de Cul
tura non sabe ou quera que a 
xente non saiba é que o sistema 
itinerante de empréstimo ("malas 
viaxeiras") foi criado polos biblio
tecários da 11 República e funcio
naron amplamente no país e 
mesmo durante a guerra civil, fa- -
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cendo chegar libros aos solda
dos republicanos das distintas 
frentes. En décadas posteriores, 
outros bibliotecários retomaron a 
idea e volveuse a organizar un 
sistema itinerante en toda Espa
ña que actuou tamén na provín
ci a de Ourense -eu lémbroo 
perfectamente- nos anos 70 e 
80. As malas viaxeiras eran fa
miliares en non poucas vilas ou
rensanas até que ás autoridades 
do PP decidiron tiralas da circu
lación. Agora, facendo méritos 
eleitorais, o señor F. Ferreiro 
quere presentarse no xornal ou
rensano ccomo o organizador e 
criador dunha novidosa "iniciati
va" grácias ao seu inxénio e sa
ber. Tal vez non é cuestión de 
apropriación indebida, senón de 
ignoráncia, a cualificación máis 
importante para ser delegado de 
Cultura co PP en Ourense. + 

L. NORIEGA (ÜURENSE) 

Tres meses 
sen direi tos 
No dia de onte desapareceume a 
carteira do bolso e tras facer a 
oportuna denúncia na comisaria 
tentei solicitar un novo documento 
urxentemente xa que mañán tiña 
previsto sair de viaxe, e o resgar
do de telo solicitado resulta sufi
ciente para acreditar a identidade 
polo menos para alguns casos, 
pero na Comisaria de Taboada 
Leal (Vigo) negáronse a darme 
ese resgardo 
en canto non 
tivese erra, que 
me era otorga
d a para catro 
días despois. 
Recorrin todas 
as ventaniñas 
e finalmente 
presenteime 
nun despacho 
que tiña na 
porta unha pla

A policia pode 
identificar a 
unhapersoa 
cunha chamada 
de teléfono, pero 
para dar un 
carné tardan tres 

ca que dacia 
Comisario de meses 
documenta-
ción, o seu 
ocupante o se-
ñor Prieto veume a dicer que si 
perdera a documentación e tiña 
pendente unha viaxe era proble
ma meu porque a administración 
tiña ate tres meses para respon
der a unha solicitude de docu
mentación e que ademáis me po
dian sancionar por non coidarla. 

Sobre isto quera facer unhas 
pontualizacións: 

Historia Roberto 
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A Lei de Seguridade Cidadana 
obriga a todos os cidadáns do 
estado a estar documentados 
en todo monento, pero pola con
tra a Administración pode demo
rarse en expedirnos calquer tipo 
de credencial que acredite a no
sa identidade ate tres meses. 

vários días a que confirmen a 
miña identidade desde Madrid 
xustamente na era das teleco
municacións. + 

o alarmismo fatalista criado en
torno á pretensión das forzas 
políticas periféricas BNG, CIU, e 
PNV, asinantes dos tratados de 
Barcelona e de Gasteiz, deman
dando un recoñecemento explí
cito da realidade plurinacional do 
Estado español, é dicir, nin tan 
siquer unha operación constitu
cional a corazón aberto, senon, 
un sotil marco máis amplo de re
coñecemento dunhas realida
des, e o visceral ataque deslexi
timador por parte do grupo étni
co dominante a cuxo servizo ex
clusivo pretenden demostrar que 
está o Estado, e convertíren-se 
en garantes únicos da paz, e do 
consenso constitucional. 

ANA MOSQUERA FERNÁNDEZ 
(VIGO) 

Constitución 
inmutábel 

Durante este periodo as Liberta
d es Publicas garantidas na 
Constitución vense mermadas, 
especialmente o artigo 19 que 
declara a liberdade a circular po
lo território, porque si ben é certo 
que non se necesita o D.N.I. pa
ra viaxar polo estado non é me
nos certo que en calquera aero
porto o poden pedir e que resulta 
obrigatório entregalo nos hoteis. 

Non se explica como a policia 
pode nun momento identificar a 
unha persona pala rúa cunha 
chamada e eu teño que esperar 

Coincidimos en considerar a 
Constitución coma lei fundamen
tal, marco para a constitución 
dunha federación, ou dunha con
federación, pero cuestionámo-nos 
ata que ponto é inmutábel, si é ra
cional: si unha constitución é ra
cional hai vinte anos, ao millar 
non o é agora, vinte anos des
pois, nun contexto distinto. 

Entando que non hai fundamen
to ningún que non vaia aló que o 
da mera oposición política, é di
cer, dicer non a todo o que di o 
rival político, de xeito que debe-Así, non remato de comprender 

OLÉ! Quen por primeira vez preséncia 
unha auténtica tarde de touros, le, 
xítimos Miura, lidiados por don 
Antonio Bienvenida, don Anto, 
nio Ordóñez e don Curro Romero, 
callando tarde os tres, e sae da 

XEsus REDONDO ABUIN 

da xigante de lucir. lnsinuou con el 
un esbozo de aceno provocador: o 
tauro arremeteu contra el co trapio 
intacto que esgrimira á saída. T ouro 
e toureador gastaban a quen roáis 

praza desafecto á festa: ollo con el. Dalgún pé do corazón 
coxea. 

1957 Xixón. Cinco da tarde. Día espléndido. Dezaoito 
anos eu, era a miña primeira vez. Seis miuras negros coma 
o betún, cinqueños, de cadanseu quintal de peso. Pasaron 
catro décadas. Non mo parece. Momentos houbo indele, 
bles. 

O propio paseillo presaxiaba algo magnífico. Parecian 
tres papas á frente de tres recuas 

casta. A quen máis toureria. Don 
Antonio, teso e ergueito coma un inmenso obelísco, 
rotou 180 grados sobre si mesmo e enganou ao touro 
elegantemente por dúas veces consecutivas. Enfiadiñas. 
Medidas. Mandou como mandan os que de verdade sa, 
ben mandar: sen molestar. Era unha pugna perfecta en, 
tre forza e sabiduría. 

Despois de dúas varas maxistralmente receitadas de 
tres excelentes pares de banderillas en todo o alto, don 
Antonio calle e vaise ao ponto máis equidistante a 

brindarllo ao xentio. Monteira en 
de cardenais. Case deuses. Pero 
vulnerábeis. Eminentemente 
vulnerábeis. Todos eles. Tanto 
que parecian ían todos cun brazo 
á estribeira. 

Saiu o primeiro. A entrada que fai 
é témera. T roca de sutaque o re, 

Aquel quintal de perigo neto acudiu 
contra el con cobiza asasina. Don 
Antonio, cátedra como era da lidia, 

nen se deu por aludido. 

man xira parsimonioso 360 grados. 
Co respeito co que os crentes de 
base se santiguan ante un altar: a 
ovación foi formidábel. 

Desde a mesma boca de rego, quieto 
coma un campanário de pedra er, 
gueito ó ceo, don Antonio mcxlulou 

búmbio en siléncio. Espeso. Eu sentín un aquel así como 
cando me desplomei en xaula por primeira vez ás entra, 
ñas da terra. Coma maniotas, pero non idéntico. Algo 
así coma dor de dentes, pero nas inguas e ascedente. 

Arrincouse coma unha exalación aquel quintal de perigo 
visíbel. Castañeteaban os pezuñas contra o chantan me, 
tálicamente que a min pareceume non ter ouvido na vida 
rufdo cun risco de tal calibre. A cada brinco desprendfase, 
lle do lombo unha nube de polvo agreste temíbel. Arre, 
meteu contra o burladeiro desde o que o citaran e incita, 
ran: levirou enteiriño. T cxlo foi medo alí. 

Durou unha miga. A pouca distáncia apareceu un ser 
que infundia sosego. Era don Antonio Bienvenida. 
Agarrámonos a el como a un cravo ardendo. Todo o 
mundo contivo o alenro. Até o touro pareceu perplexo. 
Traía o capote plegado a xeito de gallo de laranxa. 
Abreuno coas dúas mans como se fose un pano da para, 

a média voz o vocablo rouro e abondou: aquel quintal de 
perigo neto acudiu contra el con cobiza asasina. Don An, 
tonio, cátedra como era da lidia, nen se deu por aludido. 
Recibiu coa muleta a modo de mandil e a praza foi un 
suspiro: a traxectória do pitón quedou inscrita contra a 
perna, fixo mudecer os tendidos. Xirou en redondo e da 
cintura para baixo quedou enliado na franela como un pi, 
tillo. Era unha pugna perfecta entre home e besta. Entre 
forza e alma. De ti a ti. Sen faltarse. De poder a poder. 

A sorte de matar foi de cartel. Estocada fulminante no 
seu sitio. Que animal ía soñar coa marte así? ¿A mans 
de que matachin? lmposíbel. 

En fin, non houbese máis e teria sido ahondo para leí, 
garme á lidia de por vida. E faltaban don Antonio Or, 
doñez e don Curro Romero. E outros cinco miuras afn, 
da. O que alí pasou foi para velo. E para vivilo. Non 
para ser di to.+ 

vai pedir traballo cunha 
chaqueta prestada que 
ainda leva gravadas as 
iniciais do verdadeiro 
dono. 

Destinaron decalitros 
de tinta a estigmatizar a 
comparación entre 
Euskadi e 1 rlanda. Pero 
a realidade non 
desaparece por poñer 
gafas negras. Agora 
chega Gerry Adams a 
Bilbao. lturgaiz e Piqué 
saúdano cunha 
expresión parecida á 
dos futbolistas españois 
despois de ser 
derrotados por Nixéria. 

Cando a derrota de 
Cuba, de hai cen anos, 
e a subseguinte 
negociación con 
Estados Unidos, o 
governo español viuse 
negro para encontrar no 

1 gabinete alguén que 
soubese inglés. Ainda 
que ahondaba con que 
fose capaz de dicer: 
Yes, very well. Hai vinte 
dias non tiñan a ninguén 
que traducise do 
euskera o comunicado 
de ETA. E a Casa 
Branca xa hab!a várias 
horas que saudara a 
negociación. Está claro 
que o problema dalguns 
é non saber idiomas. 

Noten que cada vez os 
xornais publican menos 
cartas dos leitores. 
Naquela obra de teatro, 
escrita por Ferrí n e 
representada por Arte/lo, 
Celtas sen filtro, decíase 
que eran os directores 
os que redactaban as 

... e ademais, dentro da Historia da 
Literatura Galega, Otero Pedrayo, 

Álvaro Cunqueiro, A Nova Narrativa, 
Castelao, Ánxel Fole, Carvalho Calero, 

Antoloxía da Narrativa Actual... 

Os trobadores O Reino de Contos 

Chame ao 986 433 830 
e solicite máis información. 

Gal iza Blanco Torres da Lin ua Gale a do Reino de Galiza -EDICIONS do Valadouro Breo án 
Aa&'DllA 
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epístolas, sobre todo as 
máis conservadoras, 
que entón arengaban 
contra o divórcio. Pero 
debe ser que agora os 
directores non escreben 
(os que dirixen os méios 
adoitan ser bos 
publicistas, con master 
en informática e un tio 
director da caixa de 
aforras, pero sen 
aptitudes para as letras) 
e que os leitores de 
verdade resultan 
demasiado críticos para 
o pensamento único. Dá 
riso pensar que os 
xornais, que todos os 
dias se vanaglórian de 
ser poderosos 
multimédia, lle teñen 
medo ao que poida dicer 
un paisano de Curtis en 
trinta liñas, 
mecanografadas, a 
doble espácio e con DN 1 
e NIF perfectamente 
explícitos. 

Borrell ven de dar un 
mitín para os amigos e 
simpatizantes con este 
lema: "Vamos a ganar". 
Os galegas 
perguntámonos: "onde 
terei escoitado eu isto? 
Horror! Foi na campaña 
de Abel!+ 
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rían as forzas políticas estata
listas de congratular-se da opor
tunidade de acadar unha Consti
tución de consenso real máis 
amplo coa representación de to
das as forzas políticas do Esta
do, incluídas as nacionalistas, 
hexémonicas, ou a ponto de se
lo na periferia, nunha realidade 
etatal cambiante, na que xa non 
deben recurrir a un protectoris
mo amparado en poderes fácti
cos, en canto xeitos subxacen
tes de dominación, que non de
bemos espertar por temor a re
presalias herdadas dise pasado 
perdoabel, non esquecibel. Eter
na ameaza comprensíbel ainda 
hai vinte anos, non hoxendia, a 
que se alude 
cunha vehe-
mencia inte-
grista, obvian
do que nunha 
sociedade di
námica, en 
proceso evo

Asforzas 
políticas 
estatalistas 

lutivo, a Cons- deberian 
titución se non 
é vangarda, 
ha, cando me
nos evolucio
nar con ela, e 
poder así es
tablecer un 
marco eficaz 

congratular-se 
da oportunidade 
de acadar unha 
Constitución de 
máisamplo 

de consenso e consenso 
vontade xeral, 
mutándo-se e 
cambiando 
continuamen-
te para non quedar desaxeitada, 
nunha cuestión meramente for
mal, e onde se plasmen as reali
dades materiais, eficazmente 
explicitando as realidades políti
cas e sociais, que racionalmente 
pretenda mellorar, recoñecendo, 
nunca reprimindo. Lembrando 
que sen vontade xeral, non hai 

ANOSATERRA 

lexitimidade constitucional.+ 

AURÉLIO G. LAMELAS 
( Ü V ALADOURO) 

Lembranza 
do crac do 29 
Son ben coñecidas as causas e os 
efectos do crac do 29, mais son 
descoñecidos os procesos mecá
nicos da quebra, os cales acurta
damente foron os seguintes: 

A especulación en Wall Street 
comenzou en 1924, daquelas re
sultaba máis rendíbel especular 
na bolsa que agardar polo repar
to de benefícios dunha empresa 
por próspera que fose. Ao rema
te do ano 25 a bolsa tiña unha 
gañáncia dun 34%. 1926 carac
terizouse polas fortes subas e as 
baixadas aparatosas de até 150 
puntos. En 1927 os feítos máis 
salientábeis foron a caída da 
produción do sector do automó
bil e a errada política monetária 
do governo EUA, que deixou un
ha importante masa de diñeiro 
nas mans dos particulares (as 
rebaixas dos impostos feitas aos 
ricos), os cales investiron entole
cidamente na bolsa, precipitan
do unha imparábel escalada al
cista. En 1927 o crecemento 
anual da bolsa foi do 38%, se
mellantes benefícios espartaron 
a atención da prensa e dos in
sensatos profetas do liberalismo, 
os cales prometeron converter 
en millonários aos cidadáns. 
Eran os tempos nos que se puxo 
de moda a especulación a creto. 

Na primavera de 1928 estoupou 
con moítisima forza a febre espe
culativa sen que acontecese nen-

gunha cousa na economia real 
que o xustificase. Nembargantes 
non era unha suba sostida, se
non un avance a brincos, cuns 
descensos drámaticos, como os 
do doce de Xuño, onde miles de 
investidores perderon os aforres. 
Nas eleicións presidenciais do 
outono a dereita republicana 
ameazou cunha crise económica 
se gañaba o aspirante demócra
ta, xerándose 
un clima de 
medo e favo-
recénd ose, 
desde os 
meios perio
dísticos a vitó
ria do republi
cano Hoover, 
sendo sauda
de o éxito das 
direitas cunha 
suba impoñen
te (o incre
mento anual 
da bolsa era 
dun 35% e os 
préstamos de 
máis de 6.000 
millons de do-

Na primavera de 
1928 estoupou a 
febre 
especulativa sen 
que acontecese 
nengunha cousa 
naeconomia 
real que o 
xusttticase 

lares). En 1929 a bolsa estaba 
tan inflada que os economistas 
sensatos sentíronse altamente 
desacougados. Perante a gravi
dade da situación tomáronse me
didas lanzando bonos do tesou
ro, así todo e na contra da míni
ma léxica o expresidente Coldige 
realizou unhas imprudentes de
claracións sobre a barateza das 
accións provocando unhas alzas 
dos títulos bolsistas enteiramente 
afastadas da realidade. Desde 
ese intre os máis negros neboei
ros aboiaron na bolsa. 

As xornadas do 25 e 26 foron 
catastróficas, 8 millóns de títulos 
anegaron o parqué, e cando a 
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bolsa ameazaba con afundirse 
C. Mitchell, un dos máis impor
tantes especuladores e presi
dente do National City Bank, pu
xo diñeiro do seu banco para cu
brir as liquidacións, producíndo
se unha aparente mellara. Des
de Setembro a bolsa baixou pa
sen i ñamente nunha atmosfera 
de abatemento xeralizada. Outu
bro foi o mes do pánico, caídas 
dos días 18 e 19. O Mércores 23 
tras un comezo tranquilizador a 
bolsa desinflouse. O 24 foi o Xo
ves negro, cando os especula
dores guindaron os títulos nas 
mesas de contratación, os títulos 
regalábanse entre a desepera
ción. Neses intres a banca acor
dou xuntar fondos para frear a 
desfeita (20-30 millons) , os 
dous días seguintes foron máis 
tranquilos, así a todo, a fin de 
semana condicionou a marcha 
da bolsa, os investidores exami
naron a situación e resolveron 
vender, pero como moitos pen
saron o mesmo, os dias 28 e 29 
(o afanado Martes negro) vendé
ronse 16 millóns de títulos. Foi o 
día do crac, nese escangalla
mento volatilizouse tanto diñeiro 
como o empregado polos EUA 
na 1 ª Guerra Mundial. Máis de 
un millon de famílias perderon 
os seus aforras. 

Oeste xeito rematou a toleira es
peculativa dos anos vinte e así 
rematarán todas as que se de
senrolen no futuro cando a aco
nomia real do traballo sexa subs
tituída polo calote fraudulento da 
especulación. A bolsa continuou 
baixando até 1932, o índice nese 
intre valía unha oitava parte do 
momento cu me das subas.+ 

GONZALO BLANCO V ÁZQUEZ 
(ÜURENSE) 
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E autor da Guía da Galiza máxica 

Vítor Vaqueiro 
'Tradición non é superstición senón unha forma de cultura' 

'* CARME VIDAL 

O escritor Vítor Vaqueiro per
corre o país a través das suas 
tradicións en máis de cincocen
tas páxinas. A Guia da Galiza 
máxica, que ven de editar Gala
xia, constitue un paseo por len
das e mitos que poñen na vista 
unha r iqueza cultural diferen ... 
ciada que, ao dicer de Vaquei
ro, moitas veces se tildou de 
"pouco empaque e atrasada" co 
fin de conseguir a dominación 
a meio dunha suposta "moder ... 
nidade". O escritor entende 
que o atra o económico serviu 
a maneira de resisténcia contra 
a desaparició n da nosa tradi
ción e hoxe estamos a tempo de 
pular " pola sua conservación, 
de fo rma mesmo militante". 

Na sua poesía adiantaba, en 
canto material literário, o seu 
interese polos mitos. 

O primeiro contacto que teño 
con eles probabelrnente sexa can
do, ao cumprir cito anos, os meus 
país me regalan As mil e unha nai
res, comeza entón en min o inte
rese pola fabulación. Agora é difí
cil que un rapaz saiba quen é 
Sigfrido pero eu pertenzo a un 
tempo no que habia coleccións 
infantis de diferentes mítoloxías 
que espertaron en min un interese 
convertido lego en preocupación 
intelectual por entender o mito, 
en definitiva, como unha explica
ción precientífica da realidade cir
cundante. É certo que teño o es
tigma d p ta mítico, pero en 
r alidade ' en Camiño de Antio
quia A fraga prateada tentei re
flexi nar br o mito e a ua per
vívén ia na n a sociedad . 

Por que verque agora ese inte
re e nunha guia? 

Non é un traballo dun etnógra
fi , un, arque 1 go ou un folclo
ri ta. E un libr de apre en tación 
dunha matéria que considero 
qu ten qu tar ao di por do 
povo galego. Até o de agora non 
había unha recolleita de todo o 
noso material mft ico e iso é o 
que intenta este libro. Esta guia 
non é máis que un inten to de re
colleita e vulgarización, penso 
que sério e documentado, para 
que o povo galega coñeza unha 
parte da sua tradición cultural. 

A nosa tradición foi utilizada 
para dar unha imaxe esperpén .. 
tica dun "país de meigas". 

Sinaladamente desde fora. Ago
ra ben, a min impórtame ben 
pouco como nos miren desde 
Madrid porque empregan sempre 
o seu prisma de analisar o noso 
país de maneira pintoresca e ex
travagante. Entendeuse a nasa 
tradición como superstición 
cunha clara conotación pexora
tiva, como incultura e obscuran
tismo cando, en realidade, su
perstición ven de supervivéncia. 

Toda estas lenda e mitos son 
relatos parad igmát icos de fixa
ción dunha coordenadas de 
achegarse ao mundo, polo tanto, 
unha forma de coñecemento que 
se ve re laxado a medida que a 
ciéncia avanza. O obxectivo da 
Guia é tamén polít ico porque 
quere afondar na necesidade de 
ter conciéncia de sermos un país 
diferenciado. Hai mitos popula
res que pertencen a un área moi
to máis ampla, como a noite de 
San Xoán, pero moitos deles son 
próprios, da Gallaecia histórica. 

Ternos que entender asi esa 
Galiza máxica como parte im .. 
portante da nosa cultura? 

Considero que é esencial. Tense 
dito que a memória histórica dura 
unha ou duas xeracións -vinte
cinco ou cincuenta anos- pero a 
memória mítica permanece du
rante séculas ao tempo que se vai 
reelaborando e mesmo agrandan
do. En todo o século XIX, no pro
ceso de construción do naciona
lismo, quedaron claras estas 
cuestións. No libro aparecen duas 
vias, unha popular, vixente ho-

A.N.T. 

xendia nas xentes de idade, e ou
tra máis poética e literária ainda 
que é difícil estabelecer frontei
ras. Está o caso, por exemplo, das 
lendas roldanianas que entraron 
polo Camiño de Santiago e per
tencen xa á cultura popular. 

Perdeuse, no entanto, a funcio
nalidade que tiñan os rituais? 

A diferéncia nótase no cámbio de 
xeracións. En Santa Mariña de 
Augasantas unha muller contou
me a lenda da santa pontualmen
te, e.rendo nela, e é difícil atopar 
un mozo que explique o rito de 
igual maneira. Diciame un dia un 
ceramista de Niñodaguia que o 
país era rnoi pobre e non habia 
que facer, o seu filio argumentaba 
que era pobre porque nos tiñan 
roubado moito e por ali andaba 
xa o neto ao que o pai falaba en 
galego e o avó en español. As ex
plicacións mudan, pérdese a fun
cionalidade prática pero é ben 
distinto que a lenda perdure na 
nasa cultura. V ese claro tamén no 
caso do Corpiño que ven de can
do existía un descoñecemento ab
soluto da medicina e da anatomia 

pero que agora comeza a decaer. 

O papel da lgrexa é determi ... 
nante no rural para minar esas 
tradicións paganas? 

Claro. Nunha ocasión perguntei
lle a un crego pela benzón do 
gando e contestoume que había 
moitos anos que non se facia can
do eu tiña certeza de que se conti
nuaba a celebrar. O clero tentou 
convencer aos paisanos de que os 
ritos eran oscurantistas e paganos 
e habia que cambialos por cultos 
católicos. Dise que ao pé dun san
tuário hai unha fonte cando, en 
realidade é ao contrário: a fonte é 
sempre antes. Os santuários son a 
sacralización cristián dun culto 
pagano ás augas. Asi e todo a 
Igrexa fracasou en grande medida 
no seu labor, pois moitos ritos pa
ganos perviveron ainda que dis
frazados, mesturados. 

O coñecemento desta cultura 
mítica ven por via oral, perdeu .. 
se nos meios urbanos? 

Apenas se teñen referéncias. Ao 
falar con rapaces do meio urba
no nótase ese descoñecernento a 
pesares de que hai que recuar 
como moito duas xeracións para 
ver que todos somos da aldea. 

Como se renega da aldea tamén 
se despreza a cultura popular? 

Forma parte todo do mesmo pro
ceso de colonización. Renegar da 
aldea é, de certo , renegar da tra
dición e da cultura, que inexora
belmente se está a perder, como 
desaparece en toda a Europa. O 
noso atraso económico foi unha 
salvagarda para a cultura popular, 
como o foi para a língua. Agora, 
cunha resisténcia activa, estamos 
en situación de salvar a cultura e 
a língua do país. 

Compriria entón comprometer .. 
se na defensa das tradicións? 

Debemos conseguir que perviva 
como parte da nosa tradición 
cultural. De ter que escoller en
tre o mito da !maculada Concep
ción ou o da Santa Compaña, eu 
prefiro o segundo porque é noso, 
e ademáis paréceme máis criati
vo. Padecemos unha dominación 
da nosa própria cultura e ternos 
que lograr que esa presión non 
remate co naso feíto diferencial. 

Contrapúxose a cultura popu ... 
lar á modernidade. 

A dominación non busca elimi
nar sen rnáis a tradición senón 
que artella toda unha argumen
tación ao respeito: isto é de pou
co empaque cultural, revela o 
atraso, é preciso borralo para en
sarillamos na modemidade. De
baixo disto latexa outra cuestión 
que é a teima en borrar os vestí
xios da própria cultura que eles 
saben diferenciada e insuflar a 
cultura dominante.• 

Nomes 
esquecidos 

~ Lms DIÉGUEZ 

~ unha História para os países, 
asi, con rnaiúscula, diferente a aquela 
que louva ou canta os grandes acon
teceres e destinos. Pasa ela en silén
cio, humilde, modesta; pero pode 
dicer tanto como a outra, ou acen
tuar unha revelación, ou oferecer un 
dado que, por importante, se fai uni
versal. Son histórias locais, case sem
pre. Quizabes por iso se deixen a un 
lado ou se menosprécien. As comar
cas da nasa nación teñen case todas 
elas o seu historiador, e agora que 
andamos a sacar os grandes feitos con 
perpectiva própria, para sermos nós 
mesmos os das interpretacións, entei
ramo-nos deses homes humildes. 

~Ramón Castro López é un de
ses casos. Investigou con profundi
dade as terras de Lemas, desde unha 
parróquia de Pantón metida nas ri
beiras do Miño, Vilar de Ortelle. Foi 
cura dela, aló polos anos vinte, qui
zabes trinta, <leste século. Contan 
del histórias que mostran a sua gran
de humanidade. Cando os mozos 
galegos eran levados en masa a mo
rrer nas terras de África, D. Ramón 
atallou o mal poñendo no libro da 
parróquia, despois de cada un dos 
seus nornes, a palabra "muerto". O 
feito custou-lle a fuxida imediata a 
América para escapar da xustiza. 
Contou-me isto o cura de Eiré, nun
ha viaxe que fixemos hai pouco a 
Marce, preciosa aldea metida no 
Miño, con illas, fervenzas ("auga 
caída" lle chaman ali) e carniños 
para andar e admirar as riquezas des
ta terra sernpre surprendente. 

%nte Risco recolle de D. Ra
món a história das xácias do castro 
de Marce, aquelas personaxes que 
vivian nas augas do ria como se fo
sen peixes. Unha delas namorou-se 
dun mozo da parróquia, segundo lle 
contaron ao cura os vellos, e casa
ron. Tiveron fillos, pero os nenos 
non s,aían da auga e maldeciu-nos o 
pai. A xácia pareceu-lle tan mal que 
volveu cos seus. Non a admitiron 
por se facer cristiana, e cando o ma
rido, arrependido, volveu a buscá
la, atopou os seus restos aboiando 
na auga. Os xácios despedazaran-na. 

~Ramón recolleu moitas histó
rias do val de Lemos , e mesmo des
crebeu achádegos prehistóricos dos 
que ainda se fala hoxe, nun libro 
publicado enl929, con este breve 
título "Reseña histórico descriptiva 
de la parroquia de Vilar de Ortelle y 
su comarca y de los monumentos 
prehistóricos del partido de Mon
forte de Lemos. Con una relación 
de los principales santuarios, leyen
das, supersticiones y otras curiosida
des antiguas del país". É unha delí
cia le-lo, se se pode, pois circula en 
fotocópias en círculos rnoi reduci
dos. Calquer historiador ou estudo
so que se queira achegar a estas te
rras de Lemos, á etnografía galega, 
ten que contar con el. Por iso non 
nos explicamos que nun momento 
en que se escreben guias e folletos 
turísticos dun xeito anárquico e, ás 
veces, absurdo, non se reedite este 
libro que por si só xa nos introduce 
nun mundo máxico e real a un tem
po. O concello de Monforte ten, 
agora, a palabra. • 

. . 
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• Preséntase o manifesto 
Máis democrácia para Galicia contra o clientelismo do PP 

O Venres dia 9 apreséntase en 
Santiago de Compostela, no café 
Airas Nunes, o Manifesto que le, 
va por le~ "Máis dernocrada 

• para Oalicia", no cal se critiea a 
: prática "clientelista" que ben 
: instalando o Partido Popular en 
! todos os ámbitos da sociedade 

galega. O Manifesto está prorno, 

•Nace Oral, 
unha asociación 
para recuperar os 
desafios 
A fin de semana do 3 e 4 de 
Outubro celebrouse a 4ª 
edición do certarne 
internacional de regueifas no 
auditorio do censervatorio de 
Vigo. A asociación viciñal de 
Valadares é a encarregada de 
organizar este evento, que este 
ano vese reforzado pola colabo, 
ración da Asociación Oral 
(Oralidade, Rima, Arte e Lín, 
gua de Galicia), que nace para 
difundir e recuperar a tradición 
do desafio en verso nas suas 
formas de regueifa, brindis, 
loias etc. Investigación e 
formación son algunhas das 
actividades que pretende levar 
á cabo a asociación. O certame 
de regueifas contou este anos 
con máis participantes que 
nunca, incluso alguns noveis 
corno Xurxo Souto, outros xa 
inciados como Pinto d'Herbón 
e Luis Caruncho e os mestres 
Calviño de Tallo e Costa de 
Xabiña. Centos de persoas pui, 
deron coñecer outros tipos de 
desafio como o que truxeron os 
cantores portugueses e os 
troveros murcianos e 
andaluces.+ 

• Estrean 
Fronteira Sur na 
Galiza 
O Mércores 7 de Outubro foi 
apresentada a Galiza a película 
Fronteira Sur, que dirixe 
Gerardo Herrero. A estrea tivo 
lugar no Teatro Principal de 
Compostela e nela estiveron 
presentes os protagonistas da 
fita: José Coronado, Maribel 
Verdú e Manuel Manquiña. 
Fronteira Sur está baseada 
nunha novela do arxentino 
Horácio V ázquez Rial e 
céntrase na vida dun emigrante 
galego, que interpreta 
Coronado. A fita estivo no 
Festival de Donostia, onde non 
acadou moi boas críticas.+ 

•A fita Fisterre 
compite en 
Valladolid 
Dezaoito peliculas compiten 
pola Espiga de Ouro do Festival 
de Cine de Valladolid, entre 

vido polo novo Foro de Luzes de 
Galicia, nun intento <le revitali, 
zar a actividade social e. o debate 
político. A revista Luzes de Qali, 
cia, que dirixe o escritor Manuel 
Rivas, ven desde hai anos ofere, 
cendo o seu espácio a propostas 
criativas, alternativas da cultura 
oficial. Entre os firmantes do 

Manifesto ehcóntranse o filósofo 
Antón Baamonde, o crítico de 
arte e poeta Xavier Seoane, o 
politólogo Ramón Mftiz, o 
economista Xaquin Alvarez Cor, 
bacho, os escritores Suso de Toro 
e Manuel Rivas e o "conservador 
libertário", como gosta de 
definirse, Isaac Díaz Pardo.• 

• A recadación de Un amor 
par descubrir supera as expectativas 
A fita Un amor par descubrir que protagoniza Pierce Brossnan e que se es, 
tá exibindo nas salas do país en galego está obtendo unha boa aceptación 
entre o púbhco, superando nalgunhas cidades a media de espectadores do 
resto do Estado. Os rnellores resultados de público danse na Coruña, se
gundo os datos que manexa A Mesa pola Normalización Lingüística, onde 
na segunda fin de semana de proxeción a recadación fo¡ de 800.000 pese, 
tas cando as expectativas habituais son 350.000. Hai que ter en conta 
que a segunda semana aumentou nun 25% o número de persoas que 
foron a vela. En Compostela, a recadación na terceira fin de semana 
consecutiva foi de 450.000 pesetas. En Ferrol, Lugo, Ourense e Ponte, 
vedra proxectouse máis tarde acadando na fin de semana unha recada, 
ción de 200.000 pesetas nas duas prirneiras cidades e 300.000 na cicla, 
de do Lérez, cifra que se superou en Ourense. Desde A Mesa sinálase . 
que hai un público que demanda filmes en galego e que estes non reper, 
cuten negativamente no resultado empresarial senón todo o contrário. • 

elas Fisterre, do director galego 
Xavier Villaverde. 

Ao prémio, dotado con carro 
rnillóns de pesetas, tamén 
aspiran The Truman show, de 
Peter Wier, Lágrimas Negras, 
obra póstuma de Ricardo 
Franco, A mazá, do iraní 

Samira Makhrnalbaf e Lulu on 
the bridge, do escritor Paul 
Auster. Fisterre está 
protagonizada por N ancho 
Novo, Elena Anaya e o Enrique 
Alcides. A trama xira ao redor 
de dous irrnáns que parten á 
percura do pai perdido, papel 
que interpreta Chete Lera.• 

•Polo camiño das estrelas: teatro, danza 
e poesia para lembrar o país en Suíza 
Cunha exquisita posta en escena, combinando a música ~vada e a in, 
terpretada en directo, o b~ilarin e coreógrafo A1exandre Alvarez está a 

•Retrospectiva 
de Vari Caramés 
en Compostela 
Parte dos traballos que o fotógra, 
fo Vari Caramés leva feíto ao 
longo da sua vida profesional Pº' 
den verse desde o 6 de Outubro 
no Pazo de Fonseca de Compos, 
tela. Organizada pola Universi, 
dade de Compostela e polo 
CGAI, o cornisário da 
exposición Xosé Luis Cabo sele, 
cionou sesenta irnaxes do 
fotógrafo ferrolán desde os anos 
oitenta incluidas en séries corno 
A Coruña by night, Compostela, 
Castelos, Nadar e Animais.+ 

•Forman en 
Sada a asociación 
Ramón Suárez 
Picallo 
Descontentos das posibilidades 
culturais que oferece o concello, 
un grupo de viciños de Sada ven 
de formar a asociación cultural 
"Ramón Suárez Picallo". A elei, 
ción do nome dá conta de un dos 
obxectivos da asociación corno é 
a recuperación da memória, espe
cialmente á referida á Guerra do 
36 e á República. Outras das aspi, 
racións é a difusión do galego en 
todo o ámbeto municipal e a rea
lización de actividades que van 
desde a arte até o deporte pasan~ 
do pola ecoloxia. Para as suas 
fins, precisan da colaboración vi, 
ciñal e por esta razón convidan a 
quen estea interesado a asistir a 
apresentación oficial da 
asociación o Y emes 16 de Outu, 
bro ás oito e media no museo 
"Carlos Maside" de Sada. + 

• Entrega dos 
prémios Ourense 
de Banda 
Deseñada 
O Venres 2 de Outubro inaugu
ráronse as Xorruu:las de Banda De, 
señada de Ourense coa entrega 
de prérnios que recairon no salón 
Viñetas desde o Atlántico, organi-

A NOSA TERRA. 

VARI CARAMÉS 

zada polo concello da Coruña en 
Agosto e dirixido por Miguelan, 
xo Prado, quen recolleu o galar, 
dón, e en Xan Carlos Abraldes, 
quen veu distinguida a ua obra 
entre os 77 concursantes que 
participaron no apartado de au, 
tores noveis. As xomadas de Ou, 
rense están abertas até o 10 de 
Outubro e apresentan 
exposicións de orixinais de Beto 
Hemández, Maria Colino asi c°' 
mo dos novos debuxantes 
galegas e portugueses.• 

• A Mesa propón 
aos concellos 

/ ourensans 
que colaboren 
co cambio 
das matrículas 
Co ánimo de contribuir á 
normalización lingüística, a Me, 
sa quer implicar aos concellos de 
Ourense a que animen aos vici, 
ños e a viciñas a cambiar as suas 
placas vellas pola novo distintti, 
vo OU, estebelecido desde 
Seternbro como o único legal. 
Sen embargo, tendo en coma a 
voluntariedade dos c ndutores 
de cambiar o conche matricu, 
lados antes de Setembro, A Me a 
solicita que se leve a pleno a 
proposta de emitir un bando no 
que se anime á ub titución da 
placa "xa que se faria efectivo un 
cárnbio que n identifica e dig, 
nifica como povo". • 

levar por diferentes cidades sufzas un es, 
pectáculo titulado Polo camiño das estrelas. 
A sua compañia está formada por sete 
persoas da lrmandade Galega na Suiza de 
Xenebra. Polo camiño das estrelas está diri, 
xido ao público galego e ao nado en Suíza 
-entréganse traducións ao francés e o ale, 
rnán das cancións e os poemas interpreta, 
dos-, e construe unha história prototípica 
da emigración na que os poemas de Rosa, 
lia de Castro acadan o seu sentido máis 
cabal. No programa Alexandre Álvarez 
explica "o protagonista sae para a emigra, 
ción europea facendo o camiño inverso ao 
dos pelengrins que viñan a Compostela, e 
non atopa rnáis que persoaxes taciturnos. 
Nos seus soños as danzas do pasado apare, 

cen tristes, os bailcirins non sorrin e os rnovernentos coreográficos es, 
tán marcados pola rnelancolia. Apesar de que aprende nese país irnaxi, 
nário unha nova forma de pensar nota que algo lle falla. Nese mornen, 
to faise rnáis consciente da sua cultura e decide facer o carniño de pe, 
legrinaxe de volta ao seu país. Daquela a Via Láctea adquire para el 
o senso máis real: o retomo ao seo materno, á Terra Nai". O espectá, 
culo estreouse no Theatre de L'esperance o pasado 12 e 13 de Xuño, e du, 
rante este Outono está previsto levalo a Zurich e outras cidades suízas. • 



ANOSA TERRA 

Ourense 
no seculo XV, 
sociedad e 
'urbana na 

Galicia 
baixomedieval 

Titulo: A cidade de Ourense no século xv. 

Autor: Anselmo López Carreira. 

Editorial: Deputación provincial de Ouren

se, 1998, 698 pp. 

A tese doutoural de Anselmo 
López Carreira sobre a sociedade 
galega medieval -vista a través 
do prisma de Ourense- está á dis
posición dos leitores. Unha obra 
que intenta erver de paradigma 
da Galiza urbana medieval. 

Este volume supón un traballo 
de moiros anos; conleva un es
forzo para apreixar o grande e o 
miudo, o público e o privado, o 
conxuntural e o permanente. 
Non ten nada de parecido con 
esa teses eruditas, farragosas, 
atestadas de citas, de bibliogra
fía sen utilizar, en fin deses li
bros temíbeis que reproducen as 
teses universitárias tal cal e que 
nada aportan. Este é un volume 
lexíbel, que se impón ao leitor 
segundo le e avanza nos capítu
los e que pretende server para a 
interpretación da história de 
Galicia. 

Logo da [ntroducción apresenta 
a Cidade de Ourense: unha des
cripción de xeografia urbana 
que evoca o pasado detrás do 
presente vi íbel; é o cenárico 

Concepción González 
Osear García Álvarez 
Luís Míguez Rodríguez 

Anselmo López Carreira. 

que irnos pasear repetidas veces 
nos capítulos seguintes. 

Os capítulos II a VI adoptan a 
forma clásica: demografía, pro
ducción económica, sociedade. 
Mais unha e outra analizadas por 
duplicado: estábeis e mudábeis. 
As prod ucción s econ óm icas 
agrárias, artesanais e mercantis 
son descriptas e logo perseguidas 
na sua dinámica conxuntural. 
Onde máis se observa o dinamis
mo do Ourense baixomedieval é 
na dinámica política, "a diléctica 
das relacións", cap. VIII. 

Desde a en tronización s dos 
T ranstámaras, men tres a socie
dade hule e mesmo mellara eco
nómicamente, as relacións tén
sanse, todo se altera e enfrenta 
até os anos 1448-1469. O cúmio 
do conflito sociopolítico está no 
periodo 1465-1469 porque "o 
deterioro social e a crise política 
dos anos centrais do século eran 

A.N.T. 

un fenómeno comuna toda Ga
liza. Por iso vaise dar, desde 
1465, un mesmo tipo de respos
ta, a Revolu-
ción lrmandi-
ña, o aconte
cimento polí
tico sen dúvi
da máis tras
cendente da 
história do 
país até o mo
mento, tanto 
pola sua em
bergadura co
mo polas 
consecuen
cias", p. 475. 

A.L. Carreira 
é o his toria
dor por exce-

Onde máis 
se observa o 
dinamismo 
do Ourense 
baixo
medieval é 
na dinámica 
política, "a 
diléctica das 
relacións" 

léncia do movimento irmandiño 
como acontecimento e como re
volución, no estudo da Cidade 
Ourensá, sabe guiar até esa cris
ta histórica o devir da cidade, 

extrapolábel a calquera outra ci
dade, vila ou bisbarra galegas. 
Quedábanlle a historiar inda 30 
anos de século, pero Anselmo 
descende pola parte abrupta da 
montaña ao descrebelos como 
eclipse da vida municipal e co
mo et.apa decadente en todos os 
aspectos. 

O cap. IX dedicado á cultura é 
breve porque institucionalmen
te non dá máis de si. Non se po
deria ensaiar algo sobre o imaxi
nário colectivo da sociedade do 
XV, do solpor medieval e o 
abrente livián do Renacimento. 
O certo é que ao historiador ur
x íalle non alongar as páxinas 
que son ben delas, porque os 
apéndices estatísticos e docu
mentais -149 pp. -son un aporte 
conveniente e de interese. 

O noso parabén a A.L. C~rreira 
por esta a sua obra maior. E difí
cil disentir, mesmo cando fala do 
bispo irmandiño, ten razón so
brada da sua existéncia como tal, 
así como das reviravoltas da di
plomácia que impediu o selo co
sacratório que teria dificultado a 
sua destitución. O que non é tan 
facilmente extrapolábel é a de
cadéncia global da cidade ouren
sá nos derradeiros anos do XV. 
A costa reverdeceu máis pronto, 
tanto no tércio derradeiro do 
XV como na primeira metade do 
XVI, especialmente Pontevedra. 
De acordo con que ese medro 
material e os pequenos destellos 
culturais son reflexos impostas á 
sociedade desde instáncias inva
dentes. Anselmo e moitos máis 
chamánlle "seculos escuras"; a 
min non me vai esa denomina
ción porque o brillo barroco e o 
despertar ilustrado marcan a 
grandeza dun país invadido, en
mudecido, pero non derrotado. • 

FRANCISCO CARBALLO 

Un ambicioso tratamento das macroalgas 

e as microalgas, desde o punto de vista 

biolóxico, industrial e gastronómico. 

Cunha información abundante, claves 

para a identificación e o tratamento 

de temas como as purgas do mar 

ou o fitoplacton, e con numerosos 

debuxos, esquemas e fotografías, 

os autores poñen a disposición 

dos lectores un campo pouco tratado 

·pero especialmente importante 

para Galicia. 

X ERAIS 
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oonta de libros 

A fundo 
con González Garcés 
Co próposito de dar unhas pautas para 
mergullamos na obra de Miguel Gon
zález Garcés, .Espiral Maior apresen ta 
unha edición da sua Poesia galega a 
cargo de Xúlio López 
Valcárcel. Co
mo outros moi
tos, o escritor 
da Coruña co
mezou esceber 
en castelán, 
cunha obras máis 
que significativa, 
para deixar en ga
lega poemários 
como Bailada dos 
Anxos, Nas faíscas 
do soño, Claritúu:le 
en que atentas me per-
sigo -polo que obtivo o Prémio da 
Crítica da Poesía Galega- Sede e luz e 
Un nome s6 na néboa. A sua importan
te contribución á literatura comeza ao 
trocar "o berro de loita imperante po
lo susurro".• 

Unha volta máis 
para De cátro a catro 
O 27 de Marzo de 1928 saia da edito
rial de Anxel Casal o libro 
referente de 
Manuel Anto
nio, un dos poe
tas chaves da Li
teratura do país. 
A arquitectura 
que formulaba o 
de Rianxo resul
taba abraiante e, 
segundo el mesmo, 
nacia da recolla 
fe ita de todos os 
escritores do país. 
De catro a catro volta 
agora a ser reeditado por Galaxia bai
xo a responsabil idade de Helena 
González Femández de darlle voltas á 
travesía do poeta.• 

A sociolingüística 
de Calvet 
Lingüística e sociolingüística son os 
mesmo, ou o que é o mesmo, 
non hai un es
tudo das línguas 
que poidan evi
tar a história dos 
seus falantes. A 
língua como feíto 
social é presupos
to do partiu hai 
cinco anos Louis
Jean Calvet ao es
creber A sociolin
güística. Neste vo
lume o autor explí
canos o ponto de 
partida da teoría social da língua para 
avanzar nos factores que outorgan po
der a unhas línguas e a outras non. Es
tá publicado en Laiovento. • 

A globalización 
vista de Euskadi 
O obxectivo de La globalización. 
Perspectivas desde Euskal Herria, 
de Antxon Mendizabal é 
analisar este 
proceso mun
dial "desde este 
pequeno país 
que co O, 7% da 
povoación da 
Unión Europea 
ten máis do 50% 
dos seus encarce
rados por razóns 
de índole políti
ca". Busca diferen-
ciar a sua análise da que se fa i desde 
os estados dominantes e dá chaves 
para entender o que pode ser unha 
sociedade alternativa. Publicado en 
Iru.+ 
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... E despois 
aprenderon 

Título: Matar a Kerenski. 
Autor: Xosé Antonio Moreno. 

Editorial: Galaxia. 

Irnos falar de narractons de 
aprendizaxe. Un difícilmente 
concibe, fóra do relato ,breve e 
illado, e ainda así, narración na 
que non haxa aprendizaxe; sen 
embargo quizá o leitor dispoña 
<lesa capacidade instintiva que 
nos permite solventar os proble, 
mas dunha terminoloxia confu, 
sa, e así identificar os contidos 
das narracións que hoxe nos 
ocupan. 

Unhas veces fálase de relatos e 
outras de narracións. Sinonímia 
neste caso empregada pola mes, 
ma casa editorial. Na nosa opi, 
nión responden mellar ao se, 
gundo calificativo e mesmo po, 
deriamos discutir se non é o 
canto a fórmula empregada, de, 
bido ao constante uso de instru, 
mentas como o resumo e, sobre 
todo, o modo de caracterizar as 
personaxes, 
sempre sico, 
loxicamente 
evolutivas 
nunha at, 
mósfera ben 
determinada 
de início. A 
extensión 
permitiriao, 
as sete histó, 
ricas , permi, 
tasenos esta 
neutralidade, 
teñen entre 
vinte e trinta 
páxinas. No 
que á temáti, 
ca atinxe, es, 
ta lústrase 

Matara 
Kerenski 
mostra ao 
home en 
diferentes 
situacións 
das que 
deberá tirar 
importantes 
aprendizaxes 

con diferentes personaxes ,mes, 
mo actantes, que, no momento 
agardado, topan. Cun suceso 
que lles fará ver a vida desde ou, 
tro prisma. Vexámolos por orde 
de aparición. 

Como un deus bo presenta os pe, 
rigos a que se expón todo aquel 
mortal que pretenda, por moita 
que sexa a boa fe, actuar como 
un deus, como conxugar actos 
racionais con actos de temáti, 
cas, sempre hai algo de vida na 
marte. O estudiante Sbert reinci, 
de. Agora trátase de un estudan, 
te que ten un referente vital tan 
falso como a sua vida, que debe, 
rá recomezar de novo. As xeiras 
de don Xoán reflexiona sobre o 
que é verdadeiramente impar, 
tante nesta vida, a relación cos 
demais, a necesidade de apren, 
der a convivir mesmo con ini, 
migas. De Costa da ·marte ben se 
pode dicir que reflexiona sobre a 
imposibilidade da convivéncia 
sob determinadas condicionan, 
tes. Loita armada explicita con, 
dicionantes adversas para vivir, 
onde un loitador é salvado polo 
azar, despois tamén dunha le, 
ción vital. Matar a Kerenski en, 
sina como o amor pode facer 
que o existir máis desauciado te, 
ña recompensa. Finalmente, O 
segredo de familia, incide nas 
amargas e impensábeis canse, 

cuendas que unha guerra leva 
consigo, e o que supón non sa, 
ber aprezar os actos de amor. 

Conclusión: o home en diferen, 
tes situacións das que debe(rá) 
tirar importantes aprendizaxes. 
Aventurémonos: escolleuse co, 
mo título Matar a Kerenski a 
partir do significado que ten no 
conxunto? Se o propoñemos é 
polo costume de buscar títulos 
uniformadores, o elo da cadea. 

Aparte, como característica in, 
dividualizadora ,e xa no eido 
estilístico, recoñécese a un au, 
tor que non persegue máis que 
a efectividade de contar clara e 
sirucelamente. Non hai virtuo, 
sismos, alardes, nunca. Unha 
maneira máis de que non se dis, 
tráia a atención do contado. 
Vamos, o coñecido contar ben 
e seguido . É esta unha <lesas 
obras que representan moi ben 
a calidade média da narrativa 
galega, que segue a gozar de boa 
saúde e non desentoa compara, 
da con esas outras narrativas 
occidentais que se acostuman 
ter como referente. Léase e 
compárese. Iso si, estaremos 
atentos a novas entregas. A 
evolución é indispensábel. • 

XOSÉ M. EIRÉ 

Bons poetas 

no vos 
Título: Sete naos. 
Autores: Os sete poetas de Cambados. 

Editorial: A Cultural Santa Compaña de 

Cambados. 

Os sete poetas de Cambados, esa 
vila de mar e máxia. Rapaces 
novas, arriscados, poderosos. 
Veñen a enriquecer o panorama 
poético galega cun libro ben ar, 
tellado. Mália ser moi xóvenes a 
sua linguaxe é xa moi rica e en 
todos hai grande vontade de es, 
tilo. lnícian un camiño, o deles 
e o desta nación poética. 

Veñen de sacar un libro colectivo 
titulado Sete Naos e publicado po, 
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Transmitindo as raices 
musicais bascas 

Título: Tapia eta Leturia 1998. 

Autores: Xabier Leturia e Joseba Tapia. 

Edita: Triki. 

Xabier Leturia e Joseba Tapia levan 
tempo recollendo os sons do Pais Bas, 
co, as melodias que incitaron ao baile 
primeiro aos paisanos da zona de Biz, 
kaia e que despois espalláronse por to
da a comunidade. Nese doble CD que 
apresentan agora compilan máis de 
cincuenta temas tradicionais nos que é 
fundamental a guia do acordeón diató
nico ou trikitixa, que acadou a sua 

maior popularidade a princípios deste 
século e cuxa música tamén foi calada 
cando estoupou a Guerra do 36. Foron 
as xentes do rural as que salvaron a 
música deste instrumento que puido 
superar a entrada masiva de música 
comercial na sociedade. As cancións 
que reunen Tapia e Leturia apóianse 
en versos con temas recurrentes que 
aninman tanto a vellos como a novas, 
e en melodias baseadas na repetición. 
Animadores das festas de aldea, os po
etas dos que recollen o testigo estes 
dous músicos construían escenas 
visuais que as veces só estaban suxeitas 
a lóxica dos bailadores, en definitiva 
dos que sentian as metáforas. O traba
llo compilado neste doble CD ten co
mo soporte as partituras dos temas, un 
paso máis para que os bailes tradicio
nais bascos e o característico acordeón 
diatónico continuan animando as reu
nións nas casas de Euskadi.+ 

Doctor Explosione o 
rock de Asturias 

Título: Low in tye min nineties. Volume l: 

Asturias. 

Grupo: Doctor Explosión. 

Edita: Subterfuge. 

la Asociación Cultural Santa 
Compaña de Cambados. Unha 
mostra de que o asociacionismo 
neste país funciona ben. Xa o pre, 
sentaron na sua vila e en Com, 
postela, con recitais. Os recitais 
son a arma de hoxe. Un <lestes au, 
tares comentaba que escribeu á 
xente moitas dadicatórias, "e can, 
tas tonterías puxen", di de broma. 
Ao princípio, ese medo, cáseque 
infantil, a non gastar. 

Pero gostan, son bons. Que aos 
18 anos (algun deles) se poida 
escreber tan ben indica que na 
Galiza pasa algo. E é que algo 
acontece coa lírica, que nos 
presta, que nos vai ben. Como o 
viño. Ser galega é levar dentro, 
pesando, algo de poesia. 

Hai unha maioria de mulleres 
neste libro e podemos falar de li, 

A compañia independente 
Subcerfuge apresenta un compacto 
adicado ao rock de Asturies e 
escolle a Doctor Explosion como 
mostra característica. 
Do trio de Xixón, como sempre 
buceando entre os éxitos pasados, 
recóllense versións sui generis de 
Ramones, Phancom Brothers, Brincos, 
os esquecidos Zakary Thaks, o 
rhythm and blues 
de Larry Williams ou unha revisión 
isntrumental do Dracula ye,ye de 
Andrés Pajares. como se pode ver, 
o lado cómico do punk non ten 
límites. De calquer maneira, 
hai máis grupos de rock en 
Asturies.+ 

ANOSA TERRA 

teratura fiminina. Esta escrita 
diferenciada existe. A muller é 
distinta ao home. Elas son as 
que, neste libro, máis insisten 
no sexo. Con forza. Parecen un 
volcán. Veñen rachando. Algo 
nelas recórdanos a Olga Novo. 
Eles falan menos do tema e re, 
firense máis ao pesimismo, á vi, 
da, e ao social. 

Todos falan sen pudor. Son xó, 
venes e abertos. Falan como gu, 
rus das causas. Tolean coa pala, 
bra. lspense para nós na sua can, 
ción. Chama a atención que fa, 
len coma se estivesen de volta 
de todo. Son moi novo para fa, 
lar asi. Por algo erá. Hai un ar 
de desengano, de desilusión, co, 
mo se a vida os aforcara. 

Á hora de recitar exclaman con 
forza os seu ver os. Tamén fa, 
lan en voz baixa, para expr ar o 
profundo. Rachan íntimo 
<liante dos outros. Expóñen no 
mostrador da vida. Dan todo o 
que teñen, qu é m it . N n 
berran, gó ten s u non, expre, 
sando unha ueixa cíal. 

Ao ser un libro colectiv fer , 
cesenos a variedade de discurs 
e temáticas. Falan m it do am r 
e do desamor, os temas etem s. 
Caendo algo no tópico. P r 
tampouco irnos pensar que hai 
moito máis do que falar. Os sen, 
timentos seguen senda os noso 
protagonistas, os que nos moven. 

Hai citas interesantes e várias 
referéncias a escritores galegas. 
Mesmo un poema adicado a 
Celso Emílio Ferreiro. Un vín, 
culo co pasado. Non son <leste, 
rrados nen desmemoriados. T º' 
do o contrário. Están chantados 
na Terra. 

Asombra a riqueza léxica que 
empregan. E o domínio que te, 
ñen da forma, da linguaxe. Os 
novas sorprenden, non son só 
unha moda. Saben escreber ben. 
E fan que disfroitemos todos na 
sua compaña, no recital e no li, 
bro. Benvidos sexan, pois veñen 
a enriquecer a loita. • 

LUPE GÓMEZ 

AN 



ANOSA TERRA 8 DE OUTUBRO DE 1998 • NQ 851 25 

OPtNIÓN 

A IMPOSIBILIDADE DUN IMPERIALISMO DEMOCRÁTICO 
"A tolerancia é a paixón dos inquisidores" 

SIL VIO RODRIGUEZ 

O panorama da T eoria Política non pode ser máis 
desolador, incapaz de pensar a situación actual en 
termos de relacións de poder, e máis concretamen, 
te, desde a perspectiva da dominación. Só se atre, 
ve a aventurar hipóteses morais sobre as caracterís, 
ticas dos movementos sociais, xulgados a vista da 
universalización dun sistema político incuestiona, 
do e asociado a un modo de produción e a unhas 
regras de mercado determinadas; isto é, a exten, 
sión da "democracia occidental" e os "dereitos hu, 
manos" e da "liberdade de empresa" e outros ter
mos semellantes debidamente prostituidos, corno 
baremo á luz dos cales se condena ou absolve aos 
diferentes Estados e Movementos Políticos actuais. 

Resulta patético contemplar aos intelectuais espa, 
ñois nas páxinas de El Pais abrazando desesperada, 
mente a tese do "patriotismo constitucional" cando 

ta idea ben intencionada naceu para todo o con, 
trário do que eles a usan. Cando Dolf Sternberger ou 
J. Habermas sostiñan a teoria do "patriotismo consti
tucional" da República Federal Alemana tiñan como 
obxectivo evitar un expansionismo baseado na lin, 
gua e cultura comúns que empuxase á povoación a 
d fender unha actuación fóra das súas fronteiras po, 
líticas para recuperar os tetritórios de cultura alema
na baixo outros Estados. A Reunificación Alemana 
botou por terra esta tese. Pero aínda así, se fose váli
da, nunca se pode utilizar para impedir que nacións 
con culturas e línguas diferentes teñan dereito a 
constituírse en Estado próprio, porque o "patriotismo 
constitucional" basease na libre vontade dos Consti, 
tuíntes de fundar unha Nación, e non na imposición 
dun dos componemes aos demais. Polo tanto, e no 
Estado Español, o "Patriotismo Constitucional" non 
é posíbel porque a Constitución de 1978 non é a que 
funda a nación Española, senón todo o contrário, co, 
rno podemos ler no Artigo 2º: "A Constitución fun
daméntase na indisolúbel unidade da Nación espa
ñola, pátria común e indivisíbel de todos os espa
ñois", isto é, a Nación Española é a que funda a 
Constitución. Pero claro, os intelectuais españois re, 
núncian a ser intelectuais para seguir senda españois; 
isto é, renúncian ao pensarnento lóxico e simple
mente se apoman ás ideas "voluntaristas" do concei, 
to de nación porque son as que están de moda en 
consonáncia coa "democracia", "dereitos humanos" 
e "liberdade de empr a". T rátase de transmitir a se, 
guinte idea: "nacionalistas-totalitários, non-naciona
li tas-demócratas". Por i non r ultou estraño can, 
d re entemente comentaristas e tertulian distin
guían ntre partid democráticos (o que defen
dian a nstituci n) e non d mocrátic ( que pe
dian r fi rmala). Ninguén de esp rar d p na
ment polftic españ 1, pri ion iro da úa própria re
núncia á raci nalidade para defender o seu españo-
1· m ; qu ida roducir unha T eoria Política c n, 
istente e lóxica que explique o que pasa. 

Mai , o que resultou d c p ionant é que aia agora 
Ramón Maíz coa t oria do ''Nacionalismo Demo, 
crático" no últim número de Grial. Certo que este 

ut r mpr utilizou e te calificativo alegremente 
á hora de analizar o nacionali mo, mái como un 
in ulto que como unha categoria científica. É de
cepcionante porque Ramón Maiz non tiña que es, 
tar limitado polos perxuizos centralistas ao vivir en 
contacto coa realidade periférica e co pensamento 
nacionalista. Penso que se agardaban mellares cou, 
sas de quen é hoxe o que máis sabe sobre naciona, 
lismo, e a máxima autoridade neste campo no Esta
do Español, que sen embargo segue incapaz de ex
plicar a realidade social <leste fenómeno político. 

Pero que se lle vai facer. No mundo que estamos, a 
denominación de "democrático" ou "liberal" non 
ten nada que ver coa participación do povo na to
ma de decisións sobre os asuntos que lle afectan. 
Simplemente é unha arma propagandística que le, 
xítima calquera intervención exterior doutro Esta
do ao non recoñecer a autoridade do governo da 
nación agredida. Pero claro, se a democrácia non 
ten nada que ver co poder, a dominación, a desi, 
gualdade de oportunidades, e a participación dun 
pavo na determinación do seu próprio réxime polí
tico e na xestión dos seus recursos, entón pódese 
coincidir con Ramón Maiz, e, por exemplo, como 
gasta de facer, descalificar ao nacionalismo vasco 

XOAN CARLOS 

GARRIDO 

COUCEIRO 

prescidimos 
da categoría 

de 
dominación, 

por medo 
as suas 

connotacións 
nada 

asépticas, 
claudicamos 

da 
posibilidade 

de 
comprender 
a sociedade. 
Ramón Maíz 

fai esa 
renúncia" 

do PNV de anti,democrático polo seu clericalismo 
e tradicionalismo, cando valentemente se opuxo 
no seu momento á Guerra de Marrocos ou de Cu
ba, e apoia a loita de liberación deses povos. Era 
máis democrático o PSOE que apoiaba ditas gue
rras, pero eran laicos e progresistas? Ese PSOE que 
apoiaba tacitamente a Ditadura de Primo de Rive, 
ra fronte ao PNV que pactaba con Maciá, os Co
munistas e os Anarquistas unha estratéxia para de, 
rrubar ao ditador. Todo é cuestión de cara onde 
alumeemos a lanterna da Teoría Política. 

Isto é, tratase de facer invisíbeis a todos os excluí
dos, tan invisíbeis que nen faga falla expresar ex
plícitamente que están excluídos. Como ocorria 
coas mulleres cando non tiñan dereito ao voto; en 
nengunha Constitución se <licia expresamente que 
tivesen proibido o sufráxio; simplemente, as mu, 
lleres non existían. Así pois o povo cubano ou 
marroquí non tiñan a categoría de povo, por tanto 
un pode masacralos democraticamente atendendo 
á vontade do povo Español, que si ten esa catego, 
ria. É o mesmo que acorre cos "dereitos humanos", 
consubstanciais á imaxe dos países de "Democrá, 
cia Occidental", só que hai Estados, como Israel, 
no que é legal a tortura, o cal non quer dicer que 
violen os dereitos humanos porque os palestinos 
non son humanos, isto é, non son cidadáns, non 
existen. Outro tanto pasa coa "liberdade de em, 
presa", para a que me remito a calquera produtor 
de leite galega que pode explicar máis polo miúdo 
quen ten liberdade de-empresa e quen non. 

Se prescindimos das categorías de explotación e 
dominación, por medo as súas connotacións nada 
asépticas, claudicamos-Üa posibilidade de explicar 
movementos cívicos, de comprender a sociedade, 
de pensar a teoría política, isto é, demitimos de 
ser científicos para dar a imaxe de que o somos. 

Ramón Maiz fai esa renúncia cando proclama o se
guinte paradoxo: "os médios máis eficaces e intensos 
de mobilización nacionalista e substantivación da 
própria cultura adoitan ser democraticamente inxus
tificábeis; e, á súa vez, os medios xustificábeis desde 
un ponto de vista democrático resultan, as máis das 
veces, escasamente eficaces á hora de galvanizar un
ha nación, por riba das diferéncias, na dialéctica 

propio/alleo". Pódese concluir disto que non pode 
ter éxito un "nacionalismo democrático", cando na 
realidade o que é inviábel é un imperialismo demo, 
crático. Pero na Universidade xa se sabe: Se a reali, 
dade non coincide coa T eoria, peor para a realidade. 

O nacionalismo naceu a desenrolouse como candi, 
ción de posibilidade para a democracia. "Ademo, 
crácia require como prerrequisito a definición do de, 
mas" - di Ramón Maiz - mais cando ese demos é di
verso, quen pode elixir os elementos que determi
nan a identidad e dese demos?. Cando aos galegas 
non se lles recoñece que sexan "un povo", como 
ocorre na Constitución de 1978, quen pode estable
cer que o resto do Estado sexa o que determine se os 
galegas son un povo ou non? Estamos xa no plano 
das relacións de poder, no plano que Ramón Maiz 
debe atopar as respostas. Porque senón, está claro 
que as reglas de xo_go foron feítas para que gañe sem
pre quen as fixo. E democrático que unha persoa de 
Valladolid elixa se debe ser o Galego ou o Español a 
língua que ternos a abriga a coñecer, se el só coñece 
unha? Ou un catalán que coñece <lúas pero nengun
ha é o galega? Nese ámbito de eleción está claro que 
o resultado vai ser que o Español é obrigatório coñe, 
celo e o galego non. Segundo isto, o democratice é 
que os galegos non decidan sobre cal debe, ou deben 
ser as linguas que ternos a abriga de coñecer ,cando 
é algo que nos afecta só a nós que somos quen ternos 
esa posibilidade de escoller entre Galego e Español 
ou as <lúas- e do mesmo xeito podemos falar doutros 
asuntos que afectan aos galegas no terreo económi, 
co ou político pero que se deciden noutro ámbito, 
no contexto do cal estes temas son insignificantes. 

Cando Marx <licia que un povo que oprime a outro 
non pode ser libre, referiase á imposibilidade de 
construir a democrácia sobre a idea de supremacía. 
Idea que está na letra e no espíritu da Constitución 
do 78, a democrácia só é viábel no terreo da igual, 
dade de oportunidades, tanto no plano individual 
como colectivo. E a igualdade de oportunidades es
tá condicionada polas relacións de dominación. 
Seguramente se Ramón Maiz ampliase a súa pers, 
pectiva a este plano poderia cumprir as expectati, 
vas postas nel. Se non o fai, seguirá a frustrar aos 
seus leitores, incapaz de aclarar o que acorre nun 
mundo axitado e mobilizado polo nacionalismo.+ 

. infantil 
Carlos G. Reigosa e Xelís de Toro: 

a menor literatura para os lectores máis importantes. 

A porta 
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Cinco horas 
de Valle e 
moitos dias 
de protesta 

O Teatro Principal de Composte
la será, o próximo Venres dia 16 
de Outubro, o escenário para a es
trea das catro pezas de Valle ln
clán en español que está a prepa
rar o COO. Cinco horas de espec
táculo con entrada a meio de in
vitacións oficiais para unha sema
na que acollerá diversos actos de 
protesta, en especial protagoniza
dos polo mundo da cultura, en 
oposición a que o centro público 
abandone, neste caso, o galego. 

Ao mesmo tempo que na sala 
compostelana se representa a pri
meira función de Valle, noutro 
espácio numerosas persoas do 
mundo da cultura farán un mara
tón de leitura de obras do escritor 
arousán verquidas ao galego. Este 
espectáculo alternativo pretende 
dar proba da riqueza de Valle na 
nosa língua ao tempo que desafía 
a proibición da sua traducción. 
Para o mesmo dia estase a fraguar 
unha manifestación-espectáculo 
polas ruas da cidade. 

Por outra parte, o Martes dia 27, 
diversos poetas protagonizarán un 
recital colectivo da lírica de Valle 
en galego no Pub Tarasca de 
Compostela. A convocatória par
tiu dos próprios poetas e foi feíta 
pública no último recital organi
zado por Letras de Cal no mesmo 
local notumo santiagués. Os poe
tas seleccionarán os versos para 
recitar, a meirande parte traduci
dos, pero poderán tamén botar 
man dos poemas directamente es
critos en galega por Valle lnclán. 

T amén para o Sábado 17, a Nasa 
acollerá de novo a ultranoite Va
lle Inclán (11 horas), xa celebra
da hai uns meses na programación 
habitual organizada pola Sala pe
ro que agora toma nova releván
cia ao se celebrar na mesma fin de 
semana da estrea. No espectáculo 
-no que participarán entre outros, 
os Chévere, Vidal Bolaño ou Ma
nuel Lourenzo- parodiarase cunha 
boa dose de inxénio o proxecto 
do CDG, rematando a función 
cunha manifestación popular na 
própria escena na que se lle indica 
á xente do teatro que "se non te
cles sachos traguémolos nós". 

Dous días antes da estrea do 
CDG -o 14 de Ou tu bro-, a 
compañia de Roberto Vidal Bo
laño, Teatro do Aqui , representa 
no Teatro Colón da Coruña a 
primeira función de Doentes, 
texto da sua autoría gañador do 
Rafael Dieste do pasado ano. A 
obra constitue toda unha home
naxe a Luces de Bohémia e ao seu 
autor, con numerosas referén
cias a Valle, incluindo unha es
cena na que recria o episódio no 
que lle esculpen unha cruz na 
tumba. Recolle Vidal Bolaño os 
valores do teatro de Valle para 
lle dar releváncia dentro da nosa 
própria dramatúrxia. As repre
sentacións constituen unha ho
menaxe ao escritor, ao tempo 
que a compañia aproveitará para 
mostrar a sua oposición ao pro
xecto do CDG. • 
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A Asociación Mundial do Libro Infantil e Xuvenil 
prémia a sua obra Na fogueira dos versos 

António Garcia Teixeiro 
'Os cativos gastan da poesia, 
só compre que lla poñan perta' 

-0- CARME VIDAL 

Acaba de regresar da Índia de recoller a mención honorífica coa 
que a A~ociación Mundial do Libro Infantil e Xuvenil, IBBY, re
coñeceu o seu libro Na fogueira dos versos (Xerais), que xa fora 
premiado co Merlin do ano 1996. António Garcia Teixeiro levou a 
poesia ao certame do IBBY -foi o único libro deste xénero galardo
ado entre obras de 30 línguas-, confiado como está na necesidade 
de rematar cunha educación delirante que afasta aos cativos da lírica. 

Cada clase de García T eixeiro 
comeza con dous poemas . Un 
par de rapaces escollen os seus 
preferidos e lenos diante dos 
compañeiros. "Disfrutan con es
te exercício, recrian o aspecto 
lúdico da poesía. Aos cativos 
gústalles recitar, creo que nor
malmente a quen non lle gusta a 
poesía nas escolas é aos adultos. 
Os meus alunas pásano mellar 
cun libro de poemas que de na
rrativa" aponta António García. 

Poeta e mestre, o .autor da pre
miada Na fogueira .dos versos, 
cunha producción que xa supera 
os trinta libros, entende que para 
botar abaixo os prexuizos contra 
a poesia e facer leitores nada me
llar que ach~gar o discurso aos 
pequenos. "E bon apresentarlle 
libros dirixidos aos rapaces, que 
xa os hai de moita calidade, para 
que se sintan perro, xoguen coas 
palabras e se introduzan na sua 
leitura. Despois poden entrar di
rectamente en Pondal sen medo 
a se perder. Ás veces os únicos 
poemas que se lle apresentan son 
os que recollen os libros de tex
to. E non é nengunha boa técni
ca emparellar poesía e texto es, 
colar", sinala García T eixeiro. 

Da su:;i lección dá boa conta a 
obra galardoada, que recria os 
versos dunha manchea dos nosos 
principais poetas, a comezar por 
Martín Codax para chegar a 
Uxio Novoneyra, Pura Vázquez, 
Luz Pozo ou Bernardino Graña. 

Escrebe, ao igual que imparte au
las, acreditando que "unha vez 
que os rapaces se dan canta de 
que o discurso literário é cercano 
a eles poden chegar aos grandes 
poetas por iso defendo que contar 
cun corpus lírico para rapaces é 
un paso fundamental para ache
garse a máis leitores de poesía, de 
maneira gradual e sen rexeita, 
mentos". Por iso tamén bota man 
da literatura popular, que enga
loia de xeito lúdico aos cativos. 
"Poesía son as adiviñas e a nosa 
tradición lírica na que bebimos 
todos" comenta e, a partir dai, 
comeza o xogo no que ensarilla 
aos rapaces. O paso seguinte é a 
própria criación. ''Noto de segui
da que teñen necesidade de es
creber e dígolles que para iso hai 
que ler moita poesía. Hai que ler 
para escreber e tamén quen logo 
escrebe segue lendo, é un círculo 
ben interesante" sinala, mentras 
pon sobre a mesa o seu xeito de 
promover novas escritores: cun
has palabras ou un verso comezan 
a traballar e "fan poemas verda
deiramente bonitos, para eles é 
un xogo que logo se pode conver
ter nunha necesidade". 

Dobre invisibilidade 

Concorda con Agustín Femán
dez Paz á hora de falar da "invisi
bilidade" da literatura xuvenil e 
infantil, nomeadamente cando se 
refire aos críticos e, en xeral, aos 
adultos leitores e escritores para 
adultos. No caso da poesía, a in- · 

visibilidade multiplícase para 
achegarse case ao siléncio. "Sín, 
tese moita impoténcia ao ver que 
algunha editorial ainda prefire 
publicar un mal libro de narrativa 
que un bo de poesía", comenta, 
ao tempo que se laia de que exista 
"cerra sobérbia á hora de se ache
gar a esta literatura, sobran pre
xuizos mesmo entre os escritores 
que nunca fixeron libros para ra
paces. A eles diríalles: non vos es
quezades de que se os rapaces non 
len os nasos libros, difícilmente 
lerán despois os vosos". Con eles 
apenas se fala do papel do escritor 
nen se distinguen xéneros senón 
que se compón unha sorte de gru
po no que a análise non vai máis 
alá do andel ou a colección que 
os distingue e clasifica. "Cando 
en realidade ternos un papel so
cial de grande importáncia, en 
canto á nosa releváncia, sinalaria 
que só buscamos protagonismo 
no encontro cos rapaces", anota o 
escritor, deixando no ar a pergun
ta "é menos médico un pediatra 
que un cardiólogo?". 

No entanto, do que máis se ga
ba García T eixeiro é de como 
conseguiron no coléxio de Teis, 
no que traballa, que os rapaces 
xestionasen a biblioteca. Os 
alunos atópanse cos libros, dan 
cursos para os novos bibliotecá
rios, encárganse do préstamo e 
de apontar aos novas sócios e 
mesmo coordenan a petición de 
libros. Nestas tarefas ocupan o 
tempo libre do recreo e mesmo 
veñen á tarde unha hora antes, 
para que o servizo esté sempre 
aberro. Mesmo asi, en cada co
mezo de curso, apóntanse máis 
rapaces dos necesários para co
brir as prazas da biblioteca. Len 
os libros que manexan e posí
belmente co tempo, alguns es
cribirán amparados nos libros 
que leron.t 

ANOSA '!'ERRA 

Ü COQdeL 

Colóquio/Letras 
N2 145-146. Prezo 3.000 escudos. 
Edita: Funda~ao Couste Gulbenkian. 

Directora: Joana Morais Varela . 

Dous anos despois da sua morte, a 
Colóquio homenaxea con exquisitez 
editora ao poeta David Mourao Ferreira. 
Cincocentas páxinas publicadas con 
extremo coidado e unha grande riqueza 
gráfica -aporta ademáis unha morea de 
pequenas sorpresas entre as páx inas 
como edicións facsi milares de car tas 
manuscritas, apontes , debuxos ... -
confo rman este número de grande 

singularidade 
edi tor ia l. Unha 
longa entrev ista co 
poeta abre o 
número no que 
tamén se recollen 
textos inéditos do 
autor, unha 
ampla 
bibliografia e 
unha manchea 
de ensaios 
lembranzas da 

sua obra e a sua p rsoa. Entre os 
escritores que revisitan Mourao Ferreira: 
Urbano Tavares Rodrigues, José Carlos 
Seabra, Amaldo Saraiva, Vasco Gra~a 
Moura, Maria de Lourdes Belchior, 
Teresa Martins Marques, Maria Alzira 
Seixo, Eugénio Lisboa ou Vítor Aguiar e 
Silva. • 

Boletín 
Arquivo de Planificación e 
Normalización Lingüística 

N20. Setembro 1998. 

Edita: Consello da Cultura Galega. 

O Consello da Cultura ven de publicar o 
número O do que vai ser o boletin 
informativo do Arquivo de Planificación 

e Normalización 
Lingüística. Neste 
número de saida 
ademáis de 
apresentar o 
próprio Arquivo e 
as posibilidades e 
servizos que 
oferece, dan canta 
dos distintos 
centro de 
documentación. 

lncluen asimesmo 
un artigo sobre dinamización lingüística, 
unha panorámica de pren a e unha 
relación de pontos de información de 
interese.• 

O Bugallo 
Boletín do Colectivo 
Ecoloxista do Salnés 

N 9 l l , Setembro 1998. Prezo 200 pea. 

Carreo Electrónico: pbj@senda.arf.es. 

A publicación fa¡ un estudo da Lei de 
Costas cando se cumpren dez anos da sua 
publicación e apresenta os pontos de 
primordial importáncia na protección do 
espazo marítimo e terrestre. Recen to das 
actividades do colectivo e especial 
mención aos "cinco anos de pesadelo" co 
que califican a construcción das naves de 
armacenamento da empresa Cebifruit & 

Nitrigal no lugar da 
Barca (Cambados). 
A pol ítica forestal e 
a marxinación das 
árbores autóctonas 
ademáis das 
repercusións 
meioambientais 
das concentración 
parcelárias son 
tamén analisadas 
no número. 
Continua tamén 

a série de Emílio Martínez arredor 
das "curiosidades sexuais do mundo 
animal" . Páxina de humor ecolóxico a 
cargo de Víctor Tizón .• 
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O Fugas, un mestre en atopar os buracos das prisións franquistas 
A película Os anos bárbaros 
trae á actualidade fuxidos do cárcere como Xan Garcia Durán 
* ARANTXA ESTÉVEZ 

Houbo quen puido fuxir a 
Franza ou América antes de 
que os militares comezasen a 
sua limpeza en Xullo do 36. 
Tamén houbo quen se cru, 
zou por diante da Garda e¡, 
vil cunha nova apariéncia 
antes de marchar a Portugal 
como o señor Afranio (no me 
clandestino do deputado gale, 
guista Antón Alonso Ríos). 
Pero ademais houbo quen fu, 
xia das prisións cunha facfü, 
dade extraordinária mália a 
omnipresente vixiáncia do ré, 
xime. O periplo do carpinteiro 
Xan Garcia Durán, nome de 
guerra, ben poderia pasar por 
un guión cinematográfico no 
que non haberia que engadir 
nengun elemento fantástico. 

Agora que se proxecta nas salas 
de cine a fita Os anos bárbaros, 
de Femando Colomo, que rela, 
ta como Nicolás Sanchez Al, 
bornoz e Manuel Lamana fu, 
xen dos traballos forzados no 
Valle de los Caidos coa axuda de 
duas mozas norteamericanas, 
saen á luz as fugas que se con, 
vertiron en meio de salvación 
para moitos condeados. A ca, 
pacidade para atapar os hura, 
cos de saida e continuar loitan, 
do contra Franco exemplifícase 
plenamente na vida do Fugas, 
un dos anarquistas máis signifi, 
cados do país, que non só lle 
deu honra ao alcume senón 
que de mozo carpinteiro rema, 
tou doutorándose na Sorbona 
contando o que acontecera na 
Guerra do 36. 

Era de Vilaxoán, en Yilagarcia, 
e realmente non se chamaba 
Garcia Durán, ainda que de , 
pois de tanto anos, el mesmo 
chegou a crelo. O u verdadei, 
ron me era Luis Co ta Garcia, 
fillo de C ncepción e Cándido, 
de quen aprendeu o offcio de 
carp inteiro de ribeira. Os an, 
ceios por ver máis alá, fan que 
con quince anos xa milite n as 
Xut.1entudes Libertarias, cando as 
con dicións laborais e ran ob, 
xecto constan te de reivindica, 
cións e se pedía un salário de 
catro pesetas e meia ao dia para 
os aprendices. Nas Xut.1entudes, 
Luis Costa, un home de accion, 
chegou axiñ.a a ser un líder e 
aos 18 anos xa presidia o sindi, 
cato de carpinteiros. 

E chega o ponto no que se ori, 
xina o cámbio de identidade, 
xa coa ameaza dos militares nas 
ruas. No porto de Vilagarcia e 
tras enfrentamentos con esqui, 
rois, o mozo fuxe á Coruña. Ali 
os compañeiros da CNT facilf, 
tanlle un novo nome, a partires 
de agora chamarase Xan Garcia 
Durán, que ten como misión 
coller un barco para Asturias e 
loitar ali contra os militares 
que secundan o alzamento de 
Xullo do 36. Non chega xa que 
o descobren antes e vai para a 
cadea. Será a sua estáncia máis 
longa en prisión, sete anos, que 
aproveitará para ler. 

ción. Era o ano 197 5 e posibel, 
mente xa non teria que fuxir 
máis. 

Pero non é Galiza quen o aco, 
lle xa que o seu traballo esper, 
ta interese en Barcelona, onde 
lle encomendaron a organiza, 
ción de congresos sobre a gue, 
rra, e en Alacant, onde o no, 
mearon colaborador da cátedra 
de Historia Contemporánea da 
Faculdade de Filosofía e Letras 
en 1985. Recoñeceu sempre 
que estar contra Franco o mar, 
cara toda a vida e que levaba 
no sangue a sua condición po, 
lítica. 

Franco, acompañado da sua muller, visitaba frecuentemente as obras do Valle de los Caidos. 

Como era o seu desexo, ao mo, 
rrer dun paro cardiaco en 1986 
as suas cinzas foron esparexidas 
polo mar de Arousa. Xa se resol, 
vera o último problema para O 
Fugas, recuperar a identidade. 
Para isto contou coa axuda de 
vinte persoas, entre elas o avo, 
gado e amigo Gonzalo Bouza 
que se encarregou do papeleo, 
que amosaron que o profesor 
Garcia Durán era o viciño e car, 
pinteiro de Ribeira en Vilaxoán, 
Luis Costa García, lider anar, 
quista, estudoso da Guerra e un 
mestre nas fuxidas de prisións 
franquistas. • 

Esperando para detelos 

Mália o padecimento do cárce, 
re, Garcia D urán, sálvase da 
morte mentres a cotio escoita 
como caen no pátio os seus 
compañeiros e cando, ademais, 
el fora condeado á pena capi , 
tal. Ao sair do cárcere, non só 
non fuxiu de Galiza senón que 
se converteu nunha das pezas 
principais da Asemblea Na~ 
cional de Fuerzas Democráticas, 
na que estaba integrada a 
CNT, para opoñerse ao fran, 
quismo. Clandestinamente vai 
a París e volta a Vilaxoan a vi, 
sitar a sua família. Ante a peti, 
ción dos pais de que march e 
definitivamente ao extranxeiro 
el conta q ue ten un ha "m i, 
sión" que non pode de ixar. N o 
mo n te , tamén contacta coa 
guerrilla. 

Pero a presión policial e militar 
é moi forte e, mália reunirse co 
seu compañeiro Manuel Fer, 
nández, con Ramón Pifieiro e 
cos nacionalistas bascos en Ma, 
drid nun bar de clientela de di, 
reitas para desimular, son des, 
cubertos. Xa estaban esperando 
por eles os membros da brigada 
polftico,social que nada máis 
escoitalos abrir a boca apuntá, 
renos coas pistolas. O Fugas bo, 
ta a correr pola Gran Vía pero 
danlle nunha perna. Lévano ao 
hospital, de onde volta a fuxir 
para refuxiarse nunha obra. Pe, 
ro son tempos de delatores e al, 
guén dille a policía onde está. 
A prisión que lle toca desta vez 
é Alcalá de Henares e a condea 
que lle impón o consello de 
guerra é a morte. Yolta a sal, 
varse polos pelos en 194 7, can, 
do lle conceden o indulto. 

A sua imparábel traxectória 
como home de ación, salvada . 
do esquecemento grácias á sua 
sobriña Maria Xosé, depositária 

da sua história, e de viciños de 
Vilaxoán como Teo Cardalda, 
continua no penal do Dueso. 
Este cárcere de Santander é 
inexpugnábel pero un grupo de 
republicanos está intentando a 
fuga a través dun tunel. Como 
se pode prever, García Durán 
andaba no medio. Por unha úl, 
cera non puido escapar xa que 
o trasladaron a Y eserias en Ma, 
drid. De vello, lembraríao con 
frustración pero de calquer xei, 
to tamén fuxe en Madrid apro, 
veitando un descoido no hospi, 
tal. Xa van tres veces que esca, 
pa da mort e e con siderando 
que hai risco de ahondo para 
non con tinuar probando fortu, 
na, pédelle diñeiro a un tio seu 
que vive en Euskadi e fuxe a 
Franza. Coincide coa desfeita 
da Rexional Galaica da CNT, 
con miles de anarquistas encar, 
cerados por todo o Estado. 

Un estudoso da guerra 
sen nome próprio 

Daquela García Durán, con 
trinta e dous anos, xa atopara 
o gesto pola leitura e polo es, 
tudo, no que inviste as poucas 
perras que ten no peto. En Pa, 
ris está o tempo preciso para 
conseguir o diploma de carpin, 
teiro. Emigra a Austrália onde 
se converte en John Garcia e 
onde casa cunha diplomática. 
Axuda no arquivo Nacional de 
Camberra e, ao ser transladada 
a Estados Unidos a sua muller, 
el vai con ela. Pero tampouco 
ten acougo ali xa que percura 
documentación en todas as bi, 
bliotecas: quer preparar un tra, 
ballo sobre a intervención ex, 
tranxeira na Guerra do 36. En 
Montevideo consegue o título 
de biliotecário e os seus traba, 
Uos sobre a guerra entusiasman 
aos estadounidenses que o le, 
van a dar conferéncias por to, 

1 

das as cidades. Doutorouse na 
Sorbona en París coas páxinas 
froito de anos de investiga, 

~[~G A~~~IA~llN lf m~1rn~f~ fN 
tm~~A~Am~ 

A ESCRITORA NA SÚA TERRA 
Homenaxe a 

MARÍA XOSÉ QUEIZÁN 
Vigo, 24 de Outubro, 1998. 

XANTAR DE CONFRATERNIDADE 
Restaurante "El Castillo" (Monte do Castro) 

VIGO, 15.00 h. 

Reservas nos teléfonos: 
981 22 85 80 
986 22 29 88 

(Antes do día 19. de Outubro) 
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BOROBÓ 

Unha palestra de carpinteiros 
Con leda sorpresa topd, en El 
País semanal (do 27-JX,98), na 
Historia íntima de una novela de 
amor y guerra, contada por seu 
prodíxioso autor, Manuel Rivas, 
o seguinte parágrafo que, loxi, 
camente, interesoume: 

'La historia de la lucha social 
en Galicia está jalonada de 
carpinteros, y entre los 

apresados republicanos en Gali, 
cia en el cruel verano de 1936 
había muchos carpinteros. El pe-
riplo del lápiz empieza en Anto, 
nio Vidal, un carpintero que el 
siglo pasado escribía denuncias y 
notas reivindicativas para el pe, 
riódico coruñés El Corsario. Y va 
pasando de mano en mano, en 
un viaje imaginario. ¿Imaginario? 
Después de publicarse la novela 
en gallego, el periodista Borobó, 
un histórico del socialismo, testi, 
go de la guerra, publicó un artí-
culo en A Nosa Terra en el que 
explicaba con todo detalle, corri-
giéndome en algún punto, la tra, 
yectoria seguida por el lápiz". 

A verdade é que seguín aquí a 
pista de O lapis do carpinteiro, 
agregando aos nomes dos porta-
dores dil na marabillosa narra, 
ción de Manuel Rivas, os de ou, 
tros dirixentes sindicales gale, 
gos que tiñan ise oficio. Pero 
non correxín en nada o fantás-

En outubro de 1918, estendeuse 
un dos máis grandes andazos <les
te século. A gripe, coñecida en 
Europa como "Española", orixi
nouse realmente nos campos de 
batalla, pero por medo a que o 
inimigo soubese das carencias de 
cada exército, silenciaron os pri
meiros focos e agravouse o mal. 

Afalta de abastecemento nos 
mercados así como a cares, 
tía dos productos de primei

ra necesidade, por mor do con
flicto bélico, levaba aos menos 
podentes a vivir nunha situación 
de extrema necesidade; e esa mi
seria, nai de todos os males, le
vou ás nosas autoridades a insta
lar postas de vixilancia sanitaria 
na entrada de vilas e cidades, pa
ra revisar a calquera indixente 
que levase sobre as súas roupas 
as insignias da miseria; pero, so, 
bre todo, nos lugares fronteirizos 
con Portugal, de onde, naquel 
entón, fuxindo das desgracias da 
Guerra, os máis desposuídos bus
caban fóra do seu país remedio 
ao infortunio; e dictábanse nor, 
mas verdadeiramente xenófobas 
contra eles, como era o de selar 
os vagóns de tren nos que viaxa
sen e separalos do resto cando 
chegaban ás estacións; facéndose 
certo aquilo de que por cada po, 
bre que padece fame hai un rico 
que palidece de medo. 

Todos coñecían os síntomas do 

tico relato, senón que atopei Xosé Pasín Romero, non che-
outros nomes, para medrar así guei a transcribir que senda pri-
súa posible verosimilitude. meiro tenente de alcalde do 

Concello republicano de San-
Logo, coma se me esquencera A tiago, correspondeulle "apandar 

. identidade universal doutro car- co morto da mediación entre os 
pinteiro, chamado Juan García traballadores (en folga) e a 
Durán, que parecíame pechar a arrendataria dos consumos. 
nómina dos líderes libertarios Frente a el -sinala Dionisio- ti-
que exerceron o oficio de San ña un rapazote chamado Ma, 
Xosé Obreiro ... ou artesano, es, nuel Amil, un rexo carpinteiro 
cribín outro anaco, así titulado autodidacta, membro da FAI 
(do 1 7, IX-98), no que tratei da por máis datos, que asesoraba 
nova, cosmopolita e intelectual aos empregados". 
personalidade daquel carpintei-
ro de Vilaxoán, bautizado co Nºn se entenderon os dous 
nome de Luís Costa García. protagonistas, pois o xoven 

Amil era entón "un anar, Mr' ainda se me quedou na quista irascible" que non soio se 
inta do bolígrafo o nome enfrenta co vello Pasín, sindica-
uténtico doutro carpintei- lista transformado en político re-

ro que cerra, por agora, o feixe publicano, senón tamén despois 
heroico de dirixentes sindicales, con Xosé Villaverde; quen ten 
máis ácratas que menos, do noso que deixar a secretaría xeral da 
país. Dificilmente pode explicar- Confederación Regional Galaica 
me porque me pasara desapercibí- da CNT, xa que a militancia 
do, xa que no libro de Dionisia moza impoñía "unha concepción 
Pereira, editado por A Nosa máis drástica da loita sindical". 
T erra, titulado Sindicali.stas e rebel-
des, dedícase unha folla enteira a Unha palestra de carpinteiros era 
Manuel Amil, un compostelán Se- pois a CNT de Galiza nos polémi-
cretario Xeral da CNT. Polo tanto cos anos da II República. Dous 
un daqueles sindicali.stas e rebeldes mozos despuntaban nila: o chama-
composteláns dos que me ocupei do García Durán e o Manuel 
(7N-98) ao comentar a obra de Ami!; cabendo trazar unhas vidas 
Pereira niste semanario. paralelas diles nise tempo e, sobre 

todo, nas tráxicos anos que suce, 
Nembargantes, ao tratar nil de derori. Anque non queda espacio 

A gripe do 18 

andazo e sabían de mil remedios 
para atallalos; pero o viño fervido 
con unto, o leite con augardente 
ou os máis modernos vapores de 
eucalipto; non podían coa súa vi
rulencia e facíaos inservibles. 

!Jodo se lle colle medo can
o non se sabe como impe, 
ilo, e a gripe converteuse 

nun demoño que entraba nas 
casas segando vidas e sementan
do a dor. Se daquela os pobos 
eran como un purgatorio de ino
centes, a casa na que entraba a 
enfermidade convertíase nun 
verdadeiro inferno e os enfer
mos nuns indesexados. As no, 
vas medidas precautorias decre, 

radas polas auto
ridades, como 
limpar as rúas de 
sucidade ou tras
ladar as indus
trias cheirentas 
aos arrabaldes 
dos núcleos ur, 
banos, non im
pedían que o mal 
os seguise vestin
do de loito. 

Novos orfos e 
viuvos en
frontáronse 

de súpeto a 
aquel castigo 
que asolaba por 
un igual a ricos 
e pobres, homes 

e mulleres, cunha virulencia 
que imposibilitaba calquera 
precaución; mentres, na prensa 
non faltaba quen se aproveita
ba do medo xeral anunciando 
os máis dispares productos co, 
mo efectivos contra o andazo, 
xa fosen as bebidas alcohólicas, 
os xabóns, ou os zapatos. 

O medo á gripe fixérase dono 
da xente, e seguindo coas pre, 
caucións suprimíronse os bailes 
e funcións teatrais populosas, e 
incluso os oficios relixiosos ma, 
sivos ou o uso da auga bendita, 
da que recoñecían os mesmos 
cregos, "son práctica pouco hi, 
xiénica e fonte de contaxio". 

para facelo hoxe aquí, e limitarei, 
me a seguir a pista, hoxe aquí, da, 
quil rapazote, estractando algúns 
datos biográficos que proporciona 
Pereira, dende que aparece, sm sa, 
ber como, no Madrid sitiado; co-
ma delegado da Regional Centro, 
no Comité Nacional da CNT. E 
tamén de secretario da Federación 
Nacional del Transporte, "e nuns 
derradeiros intres responsable de 
transportes no Exército do Cen-
tro". E, como tal, levou o peso da 
evacuación dos combatentes diste 
ao porto de Alicante. 

Nºn tuven ocasión de coñe-
cer nises días a Manuel 
Amil, pois anque viña en-

do eu Comisario de Transportes 
dun Corpo de Exército, estaba 
xa miña grande unidade no 
Frente de Levante, dende a che-
gada dos franquistas ao Medite, 
rráneo. E logo tampouco coinci-
dimos nos campos de concentra-
ción e cárceres de Franco; onde 
Amil ainda penou despois de 
min. Xa que sendo Secretario 
Xeral da CNT na clandestinida, 
de, caeu nas mans da Policía, e 
levárono ao Valle de los Caídos. 
Redimindo pena alí ata o 1948, 
cando se fugou con Nicolás Sán, 
chez Albornoz e Manuel Lama, 
na. Tema hoxe, ao medio sécu-
lo, de novela e de película. Pero 
a Amil atrapárono de novo.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

A mortalidade acadaba tales 
cotas, que os cemiterios tive, 
ron que ser ampliados e en 
moitos casos inaugurar outros 
novos. Incluso houbo ocasións 
nas que os morros recibían te
rra sen tempo a que a campá 
tocase por eles; e era tal o me, 
do a expoñer o corpo dun en
fermo, que ata se suprimían os 
velorios. 

As igrexas parroqu iais tiñan 
funcións especiais para es
conx u rar aquel endemo

ñado mal; mentres as carteiras, 
facían o seu negocio auguran
do, desgraciadamente con 
acerto, que na casa de Fulano 
ía morrer alguén. E o lamento 
máis grande producíase cando 
os veciños habían de recoñe
cer, unha vez máis, que a nova 
víctima era demasiado nova 
para tan penosa viaxe. 

Foi un mes de duro exame de 
conciencia, e os paisanos, sen 
descoidar os vellos remedios, 
ofrecíanlle aos santos todo tipo 
de subamos para que os librasen 
do andazo. 

E ao final, un día de primeiros 
de novembro, as autoridades sa, 
nitarias pregoaron con grande 
ledicia que, nesa data, non apa, 
receran novos casos de gripe. E 
entón ata os acamados sorriron 
e perderon o medo.+ 

Concha 
Costas 

ANOSA TERRA 

Estou relendo O vello e o mar de 
Ernest Hemingway na tradución 
ao galega que ven de publicar Ga
laxia. Tamén, por deformación 
profe ional xa qu on profe ora 
de língua e literatura, estou con 
dous textos obre comportamento 
lingüísticos en xente nova en Ca
talunya. Titúlan e Sociolingüística 
para xóvenes e De que vas tio? 

Que leituras recomendaria? 

Son pouco amiga de dar guias por
que cadaquén ten as suas preferén
cias. Hai un libro ao que volto con 
frecuéncia que é O principiño e 
penso que é sempre recomendábel. 

Está sendo ben aceptada á fita Un 
amor por descubrir, dobrada ao 
galega. Desde A Mesa sempre foi 
unha reivindicación o cinema en 
galega. O público demándao ou 
simplesmente lle é indiferente? 

Podemos falar dos dous factores. 
Desde logo que hai demanda e 
cónstanos que moita xente despra
zouse quilómetros para poder pre, 
senciar este "feíto histórico". Por 
outra parte, os resultados amo an 
que non hai nengun tipo de prexuf, 
zo e que non provocou nengunha 
má reación dos empresarios a s que 
lles sae rendábel. Cando e estre u 
A noiva da medianoite e nó mx1-
monos á distri uidora para aber 
porque s6 circulaba unha cópia en 
galega, dicfann que ex1 L r 
eran reticentes a proxectala. Ag ra 
está vi to ue non hai barreiras e 
que non hai que ter receo . 

Influiu no éxito que só hoube e 
cópias en galega? 

É importante, é normalidade. Xa 
está nen e utilizar bilingüi m 
para que aturemos durante anos só 
películas en castelán. Agora o que 
hai que facer é ampliar o convénio. 

Ademais do público, quen puxou 
máis pola iniciativa? 

A iniciativa de Filmax é loábel xa 
que fora a responsábel de distribuir 
O pico das viuvas en galega, ainda 
que daquela non se planificara en 
condicións proxectándoa en todas 
as salas. A Xunta, como xa amo
sou ao longo do ano, non tivo sen
sibilidade por aplicar a Lei de Nor, 
malización nen neste caso nen 
cando se lle demandou que apoia
ra a dobraxe das fitas de Disney. 
Só recolle os convites cando hai 
moita presión pero capacidade de 
inciativa escasa.+ 

Presidenta da Mesa pola Normalización 

Lingüística. Vigo (1966). 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
A coller cogumelos 

Co Outono chuvioso e o sol 
raiolando entre as cristas das 
árbores, é tempo de subir ao 
monte a coller cogumelos, 
cerrotas ou pan das serpes, 

que moitos nomes hai 
para denominar a esta froita 
de terra. Innecesário é dicer 
que hai que ter cuidado 
coas velenosas. • 

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

Os galegas 
Carlas 

Gon~alves, 
Femando 

Ferro e 
Miguel 

Mosquera 
ocupan as 

paredes do 
Cenh'o 

Cultural 
Femando de 

los Rios de 
MADRID. 

Carteleira 
~ OS VlNGADORES. 

Un científico louco extor
siona ao mundo cunha máquina 
para mudar o clima, contra el 
actuarán os vi:ngadores, unha ri
dícula parella a cabalo entre Ja
mes Bonn e Fumanchu pero con 
brillos de humor británico. 

l1F_ BAIRRO. Tres rapaces 
de quince anos van desco

brindo que España non vai ta
mén como din o telexomais. 
Retrato de tempos difíciles no 
arrabaldo da cidade onde a tra
xédia bate contra as espectativas 
fuls erradas para acalar a misé
ria. Emocionante gu1 n e diálo
g ben u-abad 1 · qu • pegan no 
e p ctadorcs. lmprL ·cindíb l. 

n5S=> O HOME QUE MAR
~ MURABA NO OUVI
DO DOS CABALO . T rem n
da hi ·toria de am r c n 
ttan € ndo de grande pai axes 
norteamericanas. Robert R d
ford, cabalos fotografado com 
nun a bág as a mantenta para 
unha película con borde antes. 

~ CARÁCTER. A histo
~ ria do enfrentam neo en
cre un h me e eu pai. A ideo
l xia da sup ración, co fondo 
com rcial do porto d Roterdam 
nos anos vinte. Boa factura. 

~ OS ANOS BÁRBA-
ROS. A história da fuga de 

clous presos do Valle de los Oü
dos a fmais dos anos coarenta, co 
apoio exterior de duas xóvenes 

· norteatneriamas. Ba.seada. en fei
tas reais, pero realizada en clave 
de comédia. Recomendáhel. 

Irlanda. na que nacera a sua nai 
e ao tempo que acha o amor, 
descohre o dramático pas<i.do 
que obrigou á sua nai a emígrar. 
Levar pano para as bágoas. 

~ SAL V AR AO SOL-
DADO RYAN. Por 

orde do mando no desembarco 
de Normandia un pelotón de 
oito homes vai resgatar ao sol
dado Ryan, aoque veñen de 
morrerlle os seus tres irmáns 
na guerra. Cenas cruas nas que 
resalta a valentia dun exército, 
o norteamericano, que apenas 
partic1pou na Segunda Guerra 
Mundial. 

~ BAIXO BANDElRA. 
Fedenco Luppi protago

niza ta película arxentina que 
trata dos maos tratos nos cuar
t i arxentinos no ano ante
riores ao g lpe militar. Unha 
construcción moi ben feita, es
plend idamente interpretada, 
que pon ás forzas armadas no 
eu sfti . D validez universal. 

~ A TRAMA. Un em-
pregado dunha empresa 

inventa unha fórmula 'que vai 
dar moitos cart s, pero en se• 
guida atopa unha trama que o 
envolve e que cobíza a sua fór
mula. Levar almofada para bo
tar unha cabezada. 

IEif'_ SPECIES II. Uns astro-
nautas que volven de 

Marte traen latente o xerme ., 
dun alienfxena que quer colo· 
nizar a Tetra. Filme que nen: 
provoca o 'terror que procl-.\ra.' 

Bue u. 
•MÚSICA 

NOVA 
CANCIÓN URBANA 

lste Domingo día 11, ás 
oito e media do serán, o 
pub Aturuxo de Bueu aco
lle a actuación do duo 
Jorge e Alicia que pre
sentan o seu máis recente 
u-aballo Nova canción ur
bana. 

~A TRIBUDOSKRIP-
PENDORF. Despois de 

cobrar unha bolsa de estudos, 
un antropólogo utiliza á sua fa
mília para inventar unha trílru. 
e asi evitar ser ern:arcerado por 
estafa. Comédia. 

lfi!r. GODZILLA. A radiac-
tividade das probas nu

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

~ HORIZONTE FI-
NAL. No 2047, un grupo 

de astronautas van en busca 
dunha nave perdida nun expe
rimento para facer buratos ne
gros. A surpresa é que a máqui
na regresou do maligno ... 
Resaca de Alien misturada con 
200 l Odisea no Espácío. 

~ARMA LETAL IV. 
No acosrumado ton reac

cionário de sempre, os pohcias 
interpretados por Mel Gibson e 
Danny Glover destas enfrén
tanse a unha máfia chi:nesa. 
Con epílogo apoioxeta' do ma_.. 

trimónio. 

•TEATRO 

DESDE LA BASURA 

O Venres 9 ás 22 h, o gru
po de teatro Comando Im
presentable porá en cena, 
no pub Aturuxo, a obra 
Desde la basura. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

.ANTES 
DO lNFORMALISMO 

No Museu de Arte Contern
paránea Unión Fenosa está 
aberta a mostra Antes del 
in formalismo. Arte español 
1940-1958. 

FERNANDO VILLAPOL 

Abre na sala de exposi
cións da Biblioteca Pública 
Miguel González Garcés a 
mostra de escultura do lu
gués Fernando Villapol. De 
Luns a Venres de 9 a 21 h, 
e Sábados de 10 a 14 h. 

ANTÓNIO p ALÁCIOS 

Encóntrase no Museu de 
Belas Artes a mostra anto
lóxica do arquitecto Antó
nio Palácios (1974-1945). 
T amén, neste museu e até 
o Domingo 11, podemos 
ollar a mostra do pintor 
Álvarez de Sotomayor. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

!TÁLIA 
NA GUERRA DO 36 

O Domingo 11 terá lugar, 
na galeria Sargadelos, a 
inauguración da mostra 
ltália na guerrra civil españo
la, na que se amosa, me
diante cartaces e libros, a 
actuación do fascismo ita
liano na guerra do 36. 

UNHAOLLADA 
ARREDOR DE 1898 

No Centro Cultural do An
tigo Hospital está aberta a 
mostra Unha ollada darrre
dar de 1898, organizada po
lo Ateneo Ferrolán. 

L ~ _ourenza 

• ACTIVIDADES 

fEST A DA FABA 

Do 9 ao 11 terá lugar a Vlll 

edición da Festa da Faba. O 
Venres 9 e Sábado 1 O ha
berá exposicións, conferén
cias e actuacións musicais. 
O Domingo 11 terá lugar a 
degustación popular. 

Moaña 
• CONFERÉNCIA 

HISTÓRIA 
DA CINEMATOGRAFIA 
NAGALIZA 

O Venres 16 ás 21 h, terá 
lugar, no Café-Teatro do Re
al, a conferéncía do profesor 
Xosé Nogueira, Unha pro
posta de achegament.o á histó
ria do feit.o cinemt.ográfico na 
Galiza. As claves do seu devir 
e algunhas das suas conse
cuéncia.s . Organiza o Cine
clube Alexandre Cribeiro. 

•CINEMA 

DEÜUTONO 

O Venres, no Centro Cul
tural Daniel Castelao 
(Quinte la), o Cineclube 
Alexaruire Cribeiro proxecc
ta a fita, Ela é unica 
(USA, 1940). 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

Ü 98 E A LITERA TURA 
GALEGA 

O Xoves 8 ás 20 h, no 
Ateneo, inaugurase a expo
sición O 98 e a literatura 
galega. 

VILLAMIL 

Até o dia 14 está aberra, 
na galeria de arte Visol, a 

mostra de óleos e acuarelas 
de Villamil. 

ALBERTO DATAS 

Pódese ollar, até o dia 30, 
na galeria Marisa Marimón, 
a mostra de pinturas de Al
berto Datas, que leva por 
título Pinturas recentes . 

XoRNADAS 
DE BANDA DESEÑADA 

O Sábado 10 clausúrase a 
mostra dos prémios e acce
sits das x Xornadas de Ban
da Deseñada, aberta na Ca
sa da Xuventude. 

Pontevedra 
•CINEMA 

CARTA 
A TRES ESPOSAS 

O Cineclube Pontevedra 
(Oliva, 23-2ºD) proxecta o 
Mércores 14 Carta a tres 
esposas de Joseph L. Man
kiewicz. Duas sesións, unha 
ás 20 h, e outra ás 22,15 h. 

• EXPOSICIÓNS 

CARTACES 
DO ESTATUTO 

Na galeria Saragadelos, 
mostra de cartaces sobre O 
movimento autonomista gale
ga sobre do plebiscito do 
1936. Cartaces criados por 
artistas que tiveron tanta 
significación como Caste
lao ou Luís Seoane. 

CABALEIRO 

A Sala de Arte de Caixa 
Pontevedra acolle a mostra 
monográfica de pinturaTe
rra Santa, do vigués Ma
nuel Cabaleiro López. 
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30 

Joan Miró 
litógrafoé 

título da 
exposición 

que ocupa a 
lgrexio do 

UniversidaJe 
en 

SANTIAGO. 

Remataa 
exposición 
multidisci
plinar de 

vária1 
artistas 

internado-
nai1 na 
galeria 

Sargadelos 
compastelá. 

Naimaxe, 
Meios a car, 
cleMartaM. 

Nra. 

.. -' ·, 

ANOSATERRA 
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Convocatórias 
ENCONTRO 
LATINOAMERICANO E 
CARIBEÑO DE 
SOLIEDARIEDADE CON CuBA 

O Instituto Cubano de Amizade cos 
Povos convoca o N Encontro Latin~ 
americano e Caribeño de Amizade e 
Soliedadriedade con Cuba, que terá 
lugar na Habana do 2 ao 6 de No
vembro. A axéncia Sol y Son oferece 
viaxes a Cuba do 31 de Outubro ao 
9 de Novembro, no Hotel Centro 
Convenciones Cojimar por 141.800 
pta . No Villas Panamericanos, 
147.800 pta, e no Panamericano, 
161.200 pta. O paquete inclue bille
te aereo ida e volta, sete noites na 
Habana, traslados , transporte e cre
denciais e carpetas para os delega
dos do encontro. Máis información 
no teléfono 981 581415. 

RuANovA 

A Fundación Caixa Galicia convoca 
o XII Prémio de narraci6ns xuvenis. Po
derán participar todos os xóvenes 
que non teñan feitos os 18 anos odia 
1 de Abril de 1999. A extensión dos 
traballos non excederá das 125 follas 
e será superior a 25 . Os traballos 
apresentaranse por quintuplicado. 
Farase constar nome, enderezo, telé
fono, fotocópia do DNI ou do libro 
de Família. O prazo de admisión dos 

Santiago 

•CINEMA 

PLATAFORMA 
DE VíDEO 

traballos remata o dia 1 de Marzo de 
1999. Enrregaranse ou enviaranse a: 
Biblioteca Nova 33 (Rua Nova, 32-
zi1, 15.705 Santiago. Apartado dos 
correios 637, 15.780 Santiago, ou en 
calquer das oficinas de Obras Sociais 
de Caixa Galicia en Santiago, Coru
ña, Lugo, Ourense, Pontevedra Fe
rrol ou Vigo. Estabelécese un primei
ro de 250.000 pta, e a publicación do 
texto na colección Nova 33 e un ac
cesit que conleva a publicación do 
texto na mesma colección. Maior in· 
formación no teléfono 981 584 436. 

SAFARl FOTOGRÁFICO 

A Agrupación Cultural Alexandre 
Bóveda da Coruña ten aberro o pra
zo de inscripción para o Safari foto
gráfico que se celebrará os dias 24 e 
25 de Outubro. Maior información 
no teléfono 981 244 355 

PRÉMIO DE ANTROPOLOXIA 
VICENTE R1sco 

O Concello de Allariz e máis as 
Fundacións Sotelo Branco e Vicente 
Risco convocan o IV Prémio Vicente 
Risco de antropoloxia e ciéncias so· 
ciais, dotado con 1.000.000 pta. Po
derá concorrrer calquer persoa que 
apresente os seus textos en língua · 
galega, conforme á normativa vixen· 
te. Os textos apresentados, ademais 

....... ., ••• ;>• ~"" 

de seren inéditos e orixinais, de ám
bito galego e desde o ponto de vista 
da antropoloxia ou das ciéncias so
ciais, tendo unha extensión mínima 
de cento cincuenta páxinas e unha 
extensión máxima de trescentas, ta· 
maño fólio, mecanografadas a duplo 
espazo. De cada texto apresentaran· 
se seis cópias antes do dia 30 de No
vembro de 1998, remitíndoas á Fun
dación Sotelo Blanco, apartado dos 
correios 2.096, 15.780 Santiago de 
Compostela. Cos orixinais, que irán 
precedidos polo título ou lema esco· 
llido polo autor, axuntarase un sobre 
pechado no que figure por fora o le
ma e que conteña o nome completo, 
enderezo e teléfono do autor, asi co
mo título do libro, indicando no so
bre IV Prémio Vicente Risco. Maior 
información nos teléfonos 988 440 
001ou988 440 859. 

CERT AME DE POESIA ROSALIA 
CASTRO 

A Asociación Cultural Galega Rosalia 
de Castro de Cornellá (Barcelona) 
convoca a Xll edición do certame de 
poesia en língua galega Rosalia Cas
tro. Esta dotado cun primeiro pré
mio de 120.000 pta, un segundo de 
60.000 e un terceiro de 40.000 pta. 
Os traballos participantes serán en 
língua galega e terán un máximo de 
100 versos e un mínimo de 30. O 

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 esrraté
xia de educación artística. 
Ademais, vídeo-instalación 
de Johan Grimonpez; es
culturas de Adolfo Scho
losser e exposición da co· 
lección da Fundación Arco. 

]OAN MIRÓ 

Na Igrexa da Universidad.e 
abre a mostra ] oan Miró li
tógrafo. Setenta e cinco li
tografías orixinais dos anos 
70, únicas, e que nalguns 
casos contan con anota
ción do artista. Até finais 
de mes. 

O Centro Galego de Arte 
Contemporánea progra
mou, de Setembro a No
vembro, a plataforma de ví
deo ¡Coidado! , vídeos sobre a 
história e a relidade. O Xoves 
8 podemos ollar Kobar
weng or Where is your he
licopter de Johan Grimon
prez (Bélxica/USA, 1992). 
O Xoves 15 Videogramme 
einer Revolution de Harun 
Farocki e Andrei Ujica 
(Alemaña/Rumania, 1992). 
E o Mércores 21 The Mys
tery of Double Shaving 
Technology (O misterio da 
tecnoloxia do afeitado do
bre), clip publicitário dos 
anos 70. As proxeccións te· 
rán lugar no taller do Serví· 
zo Pedagóxico ás 20 h . 

10 de Xaneiro. A mostra 
está producida polo próprio 
Auditório e comisariada 
por Robert Clark. 

nanda Carrasquilla de Co
lómbia; Mª Carmen Carrillo 
de Venezuela; V alia Carba
llo e Erilra Ewel de Bolívia; 
Natascha de Cortillas de 
Chile; Paz de la Calzada e 
Ana Karina Lema de Espa
ña; Marta M. Pérez, Mig
dalia Umpierre e Marnie 
Pérez Moliere de Puerto Ri
co; ocupan coas suas obras a 
galería Sargadelos. 

•MÚSICA 

]A YME MARQUES 

• EXPOSICIÓN$ 

PLANTEXAMENTO 
DEÁRBORES 

No Museu do Povo Galego 
está aberta a mostra Plante
xamento de árbores, compos
ta por dez artistas galegos 
que se expresan mediante a 
t~cnica do tapiz, Ramón 
Alvarez, Josefina Sedes, 
Pilar Vallejo, Teresa Gon
zález ou Elisaheth Salgado 
son alguns dos artistas que 
participan na exposición. 

R. V ÁZQUEZ MOLEZÚN 

Organizada polo Concello 
e o Coléxido de Arquitec
tos podemos ollar, no Mu
seu do Povo Galego, máis 
de medio cento de obras, a 
maioria bocetos de paisaxes 
urbanas, realizadas por Mo
lezún entre os anos 50-52 
nas suas viaxes por Europa. 

A ÍNDIA, 
PÓRTICO DO NORTE 

Mostra sobre arte ritual e 
sacro da Índia, configurada 
por perto de 500 pezas en
tre cadros, esculturas, al
faias e outros obxetos artís· 
ticos, podemos ollala no 
Auditório de Galiza até o 

V ARI CARAMÉS 

O Salón Artesonado de 
Fonseca acolle durante es
tes días a exposición Vari 
Caramés. 

ÁL V ARO DE LA VEGA 

O Xoves 8 ás 20 h, inau
gurarase na Casa da Parra 
a mostra de Álvaro de la 
Vega. 

MÍNIMOS SECRETOS 

O Sábado 10 pecha esta ex
posición de mulleres que in
clue instalacións, ensambla
xes, pintura, gravado e arte 
obxeto. Alexis Ball e Laura 
Miracle de EE UU; W Fer-

CARLOS ALCOLEA 

Está aberra, no Centro Ga
lego de Arte Contemporá· 
neo, a mostra retrospectiva 
do pintor Carlos Alcolea, 
un dos representantes da fi
guración dos anos setenta. 
De Martes a Domingo de 
11a20 h. 

ÜUTRA MIRADA 

Tamén no CGAC expo-

A mistura da samba quente 
e a bossa nova en clara 
complicidade co jazz, a bús· 
queda de raíces musicais e o 
intento constante de atopar 
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 
días 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 

NALUA 

O Venres 30 ás 22,30 h, te
rá lugar na sala Nasa, a ac
tuación do grupo de folc Na 
Lua, dentro da programa· 
ción do JI Encontro para a 
Normalización Lingüística. 

Tu.i. 
• EXPOSICIÓNS 

XA VIER MAGALHÁES E 
ARMANDO MARTÍNEZ 

O Sábado 10 pecha a ex
posición de pintura de Xa
vier Magalhaes e a de es· 
cultura de Armando Martí-

poema enviarase en sobre sen remi
te e sen indicación algunha referen
te á personalidade do autor, ao en
derezo da Asociación, en Comellá 
(Barcelona), Federico Soler, 71. 
Noutro sobre pechado figurará este· 
riormente o primeiro verso do poe
ma e no interior do mesmo os dados 
persoais do autor. O prazo de admi
sión dos traballos remata o 30 de 
Outubro de 1998. Maior informa· 
ción no teléfono 93 375 10 54. 

A ARTE EN DEFENSA DA 
NATUREZA 

A Agrupación Ecoloxista Xevale , de 
Chantada convoca a X edición do 
certame-exposición non competiti
vo A Arte en defensa da Natureza 
adicado este ano ás aves e unha ex
posición retrospectiva dos mellores 
traballos apresentados. Poderá parti· 
cipar calquer peroa, con traballos de 
escultura, pintura, debuxo, fotogra· 
na, poesía ... ou outra manifestación 
artística. Versará sobre o mundo das 
aves. Non existen prémios, todos os 
participantes recibiran un agasallo 
medioambiental. Os traballos expo
ranse no mes de Novembro en 
Chantada para despois iniciar unha 
mostra itinerante. Os participantes 
deberán enviar os seus traballos, an
tes do 2 de Novembro de 1998 a: 
Xevale. Apartado dos correios 35. 

27.500 Chantada (Lugo). Máis in
formación no teléfono 982 162 582. 

PRÉMIO INTERNACIONAL DE 
ILUSTRACIÓN 

A Fundación Santa Maria convoca o 
X Prémio Internacional de Ilustración. 
Poderán optar a el todas as obras 
ilustradas e inéditas dirixidas ao pú· 
blico infantil menor de 8 anos. Nes
tas obras, a ilustración ha ter tanta 
importáncia coma o texto. As obras 
poderanse apresentar en calquer das 
línguas do Estado. Poderán optar ao 

· prémio: unha só persoa, autora do 
texto e ilustración, ou duas perso
nas, unha autora da ilustración e a 
outra do texto . Estabelecerase un 
único prémio de 1.000.000 pta. O 
prazo de admisión dos orixinais co
meza o 1 de Xaneiro de 1999 e con
clue o 15 de Febreiro do mesmo 
ano. A extensión será de 24 páxinas 
entre o texto e a ilustración, tendo 
en conta que o texto non supere os 
dous fólios mecanografados a duplo 
espazo. Os orixinais axustaranse 
proporcionalmente ao formato 20,5 
x 27 cm, sen sobrepasar os 45 cm en 
nengunha das suas medidas. Os ori· 
xinais máis 5 copias remitiranse á 
Fundación Santa María (Doctor Es
querdo, 125; 28.007 Madrid. Maior 
información no teléfono 91 573 02 
99 ou 91 409 28 72.. 

nez que se encontran na 
galeria Trisque! e Medúlio. 
De Luns a Sábado de 10,30 
a 13,30 h, e de 17 a 21 h. 

Vigo 
•CINEMA 

LUMIERE 

O cine clube Lumiere pro
xecta as seguintes fitas: o 
Martes 13, A Noi\Ja de 
Frankenstein de James 
Whale (USA, 1935), e 
Tele\Japor de Ricardo 

Llovo e Francisco Carba
llés (Galiza, 1996). O 
Luns 19 ]erusakm de Bi
lle August (Suécia, 1998). 
E o Luns 26, Por si no te 
'1Ueloo a \Jer de Juan Pa
blo Villaseñor (México, 
1996), e Grande de Cuba 
de Beatriz de Monte (Ga
l iza, 1996). As proxec
cións realízanse no Audi
tório Caixavigo ás 20,30 
h. e as entradas costan 300 
pta, para sócios ainda que 
tamén existe un abono 
mensa! de 1.000 pta. 
Maior información no te· 
léfono 986 220 910. 

Mofa e Befa 
presentan a obra 
Para ser exacfos 
o Venres 9 e 
Sóbado 10 
en VIGO. 
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Xoán Anleo 
mostra a 

sua obro na 
galería Ad 

Hoc. 

A Rede 

Anúncios de balde 
• Restauramos calquer cousa de 
madelra en Vigo. Acabados antigos, 
dourados, policromias. Vernizado a 
muñequilla. Conservamos a antigüi
dade do móbel (estilo e materiais) 
Telf. 986 460 901 ou 986 417 321. 

• Arrendo dous pisos na Corul'la. 
Cines Chaplin, 38.000 pta. Os Maios 
44.000 pta. Teléfono 981 122 112. 

• O número 1 de Segrel (Boletin po
ético da Terra de Ordes) editado pola 
Asociazón Cultural Obradoiro da His
tória, dlstrlbúese de balde. Os inte
resados poden dirixirse ao apartado 
ng 42 15.680 Ordes. 

• En Vigo, oferécese moza con ex
periéncia para coldar nenos pola 
noite. Perguntar por Clara a partir da 
15 h. Teléfono 986 421 526. 

• Véndese artesania feita con frores 
para comercializar fora de Galiza(dia
demas, coleteiras , pasadores, pin
zas ... ). Telf. 986 541 163, palas noites 
desde as 22 h. Perguntar por Elisa. 

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

• Verbo Libre comunica aos subs
crltores a parálise da edición da Axen
da Alternativa Galega até novo 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
sesltraducións. Teléfono 986 436 521 . 

• Está na rua o número tres do bo
letln poético PolpA, do Colectivo Hu
milladoiro, adicado á poesia feita polas 
mulleres e que canta 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 primeira 
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 compañeiros 
de sendeirismo. A ser posíbel pare
llas entre 40-50 anos para facer ex· 
cursións polos camiños da província 
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 Independen
cia! á venda por A. C. Treme A Terra 
de Galiza Nova, Pontedeume. A toda 
cor coas bandeiras das Nacions sen 
estado, Galiza, Euskadi, Catalunya, Ei
re, Sahara ... Camisola en negro, todas 
as tallas. Por 1 .350 pta. máis portes de 
envío. Encomendas ao apdo. n2 94 
Pontedeume 15.600 (A Coruña). 

• Esquerda Nacionalista-mocidade 
ven de publicar o n1 5 da revista Ma
nesquerda. O nacionalismo español 
por Xusto G. Beramendi; O antimilitaris
mo na encrucillada de José Luís Barrei
ra ; Entrevista á responsábel das mozas 
de E. N-mocidade ... Interesados en
vien 200 pta. en seles 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
zac;ao antiempacadora de Vila Boa, es
crebe a apdo. 342, 32080 Ourense. 

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

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

•TEATRO 

PARA ER EXACTOS 

(Alfonso Xlll, 32) a mos
tra de fotografia de Carlos 
Puga, Romaxes. Pódese 
ollar até finais de mes. 

Mofa e Befa apre enta a 
bra "Pa a ser xacto " o 

Yenre 9 e ábad 10 á 
22,30 hora n Centro 
Cultural Caixavigo. 

XoAN ANLEO 

• Alcala de Henares, vendo piso, 
tres dormltórlos, setenta metros ca
drados, perta da estación e da Uni
yersidade , tranquilo, sen cargas. 9 
millóns de particular a particular. Jo
sé. Telf. 91 376 07 23. 

• Busco Traballo. Manolo 981 695 682. 

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

• Publicado xa o número cero do 
boletfn llterário 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 Mocidade que edita Galiza No
va. Neste n~ aparecen artigas sobre o x 
aniversário de Galiza Nova, as orixes 
do Dia da Patria, a banda deseñada na 
Galiza, a situación da língua, a repre· 
sión sobre as Mocidades Galeguistas 
do 36, entre outros; entrevistas a Lois 
Diéguez e aos CAE. Agora podes 
subscreber-te de balde enviando os 
teus dados completos ao naso 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 conservación de ralas 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. En
víanse contrareembolso de 750 pta. 
Tamén podes consultar a sua páxina 
en internet: http: // www arrakis.es/ 
- .Kikoneves ou o seu correo electró
nico Kikoneves@ arrakis.es. • 

Flores no teu. xardin é o título 
da exposición de Xoán An-
1 na galeria Ad Hoc (Gar
cía Barbón 71, 12

) que se 
pode ollar os Luns de 18 a 
21,30 horas e de Martes a 
Venres de 11 a 13,30 e de 18 
a 21,30, Sábados de 12 a 14. 

FALCÓN 

Copenhague, exíbense na 
sala Temática de Caixavigo 
(P. Sanz, 26-F). Aberra até 
o 25 de Outubro. 

Madrid 
• EXPOSICIÓNS 

MIGUEL MOSQUERA, 
FERNANDO FERRO 

Até o 13 de Outubro está 
aberta na Nova sala de ex
posici6ns de Caixavigo (P. 
Sanz, 26-1 2 ), a mostra do 
pintor de Cambados Jaime 
Fariña Falcón. 

ARTE XOVE GALEGA 

E CARLOS 
ÜON(:ALVES 

BATALLÓN LITBRÁRlO 
ÜONZÁLEZ PASCUAL 

Na Casa das Artes está aberta 
a mostra Arte Xove Galega. 
De Martes a Sábado de 11 a 
14 h, e de 17,30 a 21,30, Do
mingos e festivos de 11 a 14 . 

O Centro Cultural do 
concello de Madrid, Fer
nando de los Ríos (Macare
na, 10), acolle as mostra~ 
de gravado e pintura dos 
artistas Miguel Mosquera 
de Ourense; Carlos 
Gon~alves de Manteigas 
(Portugal) e Fernando Fe
rro de Madrid.+ 

DA COSTA DA MORTE 
www.finsterrae.<:om/batallon/inde~.htrn 

Derradeiros 
dias para 

contemplar 
a exposición 

de Ben 
Couto na 

Sala de Arte 
Caixavigo. 

• EXPOSICIÓNS 

V!LMA VlLLAVERDE 

Na galeria Sargadelos está a 
mostra de ceramicas e es
culturas da arxentina Vil
ma Villaverde. 

ROM AXES 

Abre no Café Universal 

Encóntrase na Sala de Ex
posicións do Garcia Barbón, 
a mostra antolóxica de 
González Pascual, escolma 
de máis de 60 obras desde a 
sua xuventude, nos anos 50. 
Aberta até o 25 de Outubro. 

BEN COUTO 

O Martes 13clausúrase a 
mostra de pintura de Fran
cisco Javier Ben Couto que 
se encentra na Sala de Ar
te Caixavigo (Galerias P. 
Sanz-V. Moreno). 

ÜS INVENTOS 
DüTBO 

Cincuenta debuxos, once 
bustos e catorce figuras, in
vencións do mestre Franz de 

12 ANos DA MESA 

O café Trincheira (Irmandi
ños, 15) acolle a mostra da 
Mesa pola Ncmnaliza.ción lin
güística que amooa a laboura 
durante os 12 anos de vida. 

.. .. ·· 
·., .·, •• '-. ; "\ ".R-:- ·."' 

EncruciUado XOAN C.OSTA 

1 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 2_ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10 

11 

Horizontal 

l. Cor vermella escura 2. T raballo que se debe facer 
en certo tempo, no plural 3. Casca da árbore cando 
é grosa e vella. Pasados 4. Cría da vaca mentres é 
nova. Medida de capacidad e ou superficie 5. Prono
me relativo. Aplaca, consola 6. Ao revés, que non 
está vestido. Carta da baralla. Contracción de me e 
o 7. lila do mar Exeo. lnformacións que serven para 
coñecer algo. 8. Pequeno aro que se pon nos dedos. 
Ao revés, nome dun emperador de Roma 9. Natural 
de Rusia. Costumes, hábitos 10. Suxeitar, meter de
bab<o '11. Cada un dos aros dunha cadea. 

Vertical 

1. Pronome relativo en latín 2. Reunir persoas ou 
cousas 3. Leva ao lugar en que estamos. Cu 4. O se
manario A Nosa Terra, en siglas . Participio do ver
bo acender 5. Semente do trigo e outros cereaais. 
Embutido feito con xamon e lombo de porco salga
do 6. Nota musical. Pronome de terceira persoa 7. 
Guarnece con fita. Moi instruído, sabio 8. Axustar
se, amoldarse 9. Corda grosa de esparto. sase nunha 
expresión que significa "de acordo con" 10. Animais 
da familia dos Salmonídeos de carne moi apreciada 
11. Ao revés, produce son.+ 

Caldo de letras 
e; E U K C N A 

C L O Z H I G 

G K A Y V B M 

V C M D F J R 

N E A X N A R 

V V R <; N I O 

F V E D S A S 

K O L L E M R 
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I e; O T E R P R Z U e; E 

U N R R A B V D O Y L X 

O X D M R Q E G M D E Y 

G P N E D G E e; J G Ñ P 

Unha decena de cores básicas. 

SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO 
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O diário inspirouse en Ortega, o filósofo que coqueteou cos nazis 

O pasado franquista dos fundadores de El País 
-0- MANUEL VEIGA 

El maestro en el erial, 
obra de Gregario Morán 
que leva por subtítulo 
Ortega y Gasset y la 
cultura del franquismo, 
desvea que o prestixia
do filósofo se ofereceu 
a Franco para lle redac
tar os discursos nunha 
das épocas máis duras 
do réxime, os anos coa
renta. O ditador rexei
touno, pero o franquis
mo non deixou de abo
nar a Ortega, até a sua 
morte, os emolumentos 
que lle correspondian 
como catedrático da 
universidade de Madrid, 
pésie a que o antigo di
rector de La revista de 
Occidente non volvera 
dar clase desde 1936. 

que tora subdirector de 
Informaciones, o periódi
co da grande banca du
rante o franquismo, con
verteríase, con Javier 
Pradera, vástago doutro 
esgrévio falanxista, Víc
tor Pradera, no ideólogo 
desta referéncia domi
nante da prensa que foi 
e segue a ser El País. 

A desmitificación do filó
sofo, acendrado antina
cionalista e máis próximo 
de Franco do que alguns 
despois da transición qui
xeron facer crer, afecta a 
toda unha xeneración que 
a partir de 1977 procurou 
lexitimidade nun suposto 
pasado antifranquista. Or
tega y Gasset foi, nos 
anos vinte, o factotum de 
El Sol, cuxa liña e influén
cia tratou de emular, des

" Cebrián e Pradera pro
tagonizaron despois un 
significativo corrimento 
á esquerda, chegando o 
segundo deles a militar 
no Partido Comunista, 
do que máis tarde rene
gar i a. A comunión de 
ambos rematou cunha 
polémica habida no inte
rior do próprio xornal, 
ainda que non transpa
rentada aos seus leito
res, a propósito do re
ferendo da OTAN, no 
que o PSOE decidiu mu
dar de postura e apoiar 
a entrada do Estado es
pañol na Alianza Atlánti
ca. Remiso Juan Luís 
Cebrián a este xiro, 
acabaria por ser releva
do da direción, pasando 
a ser Javier Pradera o 
principal cancerbeiro da 
liña editorial do meio. 
Cebrián sofriria o que 
adoita ser coñecido co-
mo "patada para arriba" 

e hoxe ocupa o cargo de con
selleiro delegado do periódico. 

Fraga lribarne, desde o seu posto de embaixador en Londres, colabarou en 1975 co nacimento de El 
País. Na foto, Cebrián e Fraga de poseo pola capital británica. 

de a sua fundación en 1976, El 
País, diário que ainda preside 
honoritícamente o seu filio José 
Ortega Spottorno. José, xunto 
co seu irmán Miguel, foran dos 
primeiros mozos en apontarse 
como voluntários en 1936 no 
bando militar sublevado, feito 
do que sempre mostrou grande 
orgullo o seu pai. 

A nova interpretación, funda
mentada nunha importante 
aportación documental, do ca
so de Ortega y Gasset, inspira
dor de boa parte do ideário jo
seantoniano e simpatizante do 
réxime nazi, abreu a porta me
llar gardada do díário El País. 
Este meio sempre se vanaglo
riara do seu protagonismo du-

rante a transición e a chegada 
da democrácia, feito que se 
axusta á realidade, igual que 
non deixou dúbida da sua ads
cripción democrática ben logo 
de que, no serán do 23 de Fe
breiro de 1981, tirase á rua un
ha ediCión especial co título en 
portada de El País con la 
Constitución que viña recrimi
nar a postura dos golpistas, 
ainda nesa altura pechados na 
sé das Cortes. Este loábel pa
pel democrático, digno do me
llar Ortega, o da Agrupación al 
Servicio de la República de 
1931, conseguiu facer esque
cer o pasado da maioria dos 
mentores do xornal. Jesús de 
Polanco, por exemplo, o seu 
actual dono, tiña xuntado boa 

ALGARVE RIO E SAO PAULO 

parte da sua fortuna grácias á 
concesión franquista de libros 
de texto á sua editorial, Santí-
1/ana. 

Demócratas sen pedigrí 

A promiscuidade co franquis
mo filo-nazi primeiro e, desde 
a derrota de Alemaña, co ca
tolicismo integrista, non rema
ta ei. Juan Luís Cebrián, o pri
meiro director de El País e na 
actualidade alto cargo do gru
po Prisa, era filio de Vicente 
Cebrián , subdirector de 
Arriba, o diário falanxista que 
ocupaba a pola máis á direita 
dun réxime de por si xa ben 
ubicado nese extremo do es
pectro político . Cebrián, tillo, 

CARACAS E BOGOTA 

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

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

112.000 pta. 

ida e volta 
(validez 6 meses/aberto) 

98.000 pta. 

ida e volta 
(validez 6 meses/aberto) 

A lexitimidade que oferece Orte
ga y Gasset, un home que en 
Maio de 1946, nunha conferén
cia retransmitida por Radio Na
cional, non dubidou en afirmar 
que o réxime gozaba dunha 
"case indecente saúde", non po
de ser moi grande. Contado, o 
descubrimento do pasado falan
xista e autoritário dalguns dos 
máis nomeados valedores ac
tuais da democrácia vai máis 
alá dun estéril e impróprio axus
te de cantas. Constitue un labor 
necesário de esclarecimento 
histórico sobre quen ostentan 
hoxe un papel sobranceiro entre 
os criadores de opinión.• 

/;r~ 
IDA E VOLTA 

MINHO EXPRESSO 
New York (do 7/9 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 ao 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. 
Sofia ............................................ 81.000 pta. 
Guayaquil .................................. 124.000 pta. 
Tampa .......................................... 99.900 pta. 

Johannesburg ............................... 93.000 pta. 
B. Aires con 1 noite hotel en Amsterdam ... 125.000 pta. 
México (do 16/9ao30/11) ................... 99.900 pta. 
A~ores (8 dias) ....................... desde 81.000 pta. 
Madeira (8 días) .................... desde 63.000 pta. 

VIAGENS 
SAIDAS DO PORTO 

TELF. (07 - 35151) 82 01 300 
FAX 07351 51 8201309 

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

Mar 
de fondo 
MANuEL CIDRÁS 

No sindicato do Mar da 
ero está a desencade, 
arse publicamente o 

conflicto máis grave dende o 
logro da unidade do sindicalis, 
mo nacionalista. A situación, 
que se viña larvando dende hai 
tempo, constitúe unha proba de 
lume para o proxecto unitario e 
plural que dá sentido á propia 
CIO. Unha vez máis renace o 
perigo de que actitudes excluín, 
tes e sectarias abran unha fenda 
no que é, coas súas glorias e as 
súas miserias, a expresión orga, 
nizativa máis acabada do poder 
social do nacionalismo. Que ca, 
daquén asuma as súas responsa, 
bilidades, porque o doado é ve, 
las dos demais pero o que ten 
mérito é recoñece,las propias. 

Para desgracia dos traballadores, 
o proverbial alonxamento d 
sindicalismo respect da súa ba, 
e social fai que a polftic indi, 

cal exa en exceso unha polftica 
intramuros, na que o inimigo 
interior ocupa ás veces o lugar 
do adversario de clase. Desta u, 
plantación, que moito me temo 
resulte incomprensible para o 
traballador que non está no allo 
do conflicto (porque o seu con, 
fücto é outro), nace un tado 
de cousas no que medra con fa, 
cilidade o virus conspirativo. Si, 
ruarse, toma-lo control, ocupar 
un espacio no que o outro sobra. 
Quen pense que o outro obra, 
por máis que este mal pen ª' 
mento se santifique pola fórmu, 
la doada da autoexclusión, de, 
bería recicla, los seus esforzos pa, 
ra aplicalos a causa máis digna. 

O sindicalismo mariñeiro ten 
dado mostras de vitalidade e 
audacia nun medio e pecial, 
mente difícil pola pr pia con, 
figuración do ect r. Cando as 
liñas do conflict e tán b n 
definidas conforme ao intcre, 
ses de clase, o traballad r re , 
pande á chamada que identifi, 
ca cos eus intere s. Cand 
conflicto inte tino, rr da 
porqu non iden ific nel. E 
fai ben en arreciar e, pen cu 
humildemente ainda ue n n 
son quen para s ntar cát dra. 

En CIO,Mar hai mar de f, n, 
do. Que non r mpa. + 

VOLVER AO REGO 

ninguén debe extrañar 
que Xoán Paulo II veña 

e beatificar a un carde, 
al croata que compatibilizaba a 
leitura do misal co Mein Kampf. 
A Igrexa española fomeceu de 
ideoloxia ao réxime franquista 
tras a derrota alemana. O na, 
cional,catolicismo estebeleceu o 
Índice de Libros Proibidos, no 
que figuraba case todo, incluidos 
autores como Stenclhal. A todo, 
poderosa Asociación Nacional 
Católica de Propagandistas con, 
deaba o Renacimento e exaltaba 
a Idade Média, impoñia a esco, 
lástica e estigmatizaba a Kant, 
Spinosa e Hegel, atacaba a revo, 
lución francesa e exaltaba a 
Contrarreforma e a Inquisición. 
A España de 1950 guiabase polo 
Concílio de Trento (1523).+ 


