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Os resultados deixaron no mesmo estado que antes o parlamento basco pero crease un novo cenário político 

Euskadi, continuidade institucional, cámbio social 

O VELLO E O MAR 
E~est Hemingway 

Un clásico da literatura 
contemporánea. 
Unha obra mestra da narrativa 
moderna publicada 
por primeira vez en galega. 
Traducción de Carlos Casares. 

ga 

Ern<."\t t·lernin!l"11y 
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E O MAR 

A. PANARO 

A Xunta criará 
o Instituto Galega 
da Enerxia 
con dazaseis anos 
de retraso 
sobre o basco 
O governo galego deu xa a co
ñecer o proxecto de leí de cria
ci ón do Instituto Galego de 
Enerxia, nun intre no que o 
sector vive os cámbios máis 
importantes dos últimos anos. 
Os nacionalistas acusan á Xun
ta de carecer dunha estratéxia 
enerxética e de avanzar con in
definición e lentitude. (Páx. 13) 

Os asinantes do Acordo de Lizarra sumaron 
776.000 votos e os defensores do Espírito de Er
mua 483.000, pero o mapa institucional manten

se praticamente inalterado, ao ter as formacións naciona
listas 41 escanos e as españolistas 34, pésie ao forte as
censo do PP e EH e o descenso de EA e IU. O que mu
dou foi o clima social e as relacións entre os partidos, no
meadamente os nacionalistas, cun PNV que lle vai dar 
prioridade ao proceso de paz sobre a formación do Go
verno. A paz, ainda que sexa a xeito de trégua indefini
da, cria un nova cenário con consecuéncia inesperadas. 

Fraga viaxa a Cuba cando o BNG 
recibe a CiU e PNV 
Dubidoso entre recebir no Parlamento aos líderes de PNV e CiU, lexi
timando así ao seu real anfitrión, o BNG, ou facer o desaire de ignora
los, o presidente da Xunta escolleu a desaparición da escea. Manuel 
Fraga viaxa a Cuba, mentres Santiago de Compostela se converte na 
capital do nacionalismo. Nste terceiro encentro do Galeuska, despois 
dos de Barcelona e Gasteiz , os dirixentes de CiU, PNV e BNG te
ñen previsto redactar e asinar a Declaración de Compostela. (Páx. 5) 

Sentar un precedente 
O Mércores 28 a Corte Suprema do Reino Unido declarou improce
dente a detención do ditador Augusto Pinochet. Utilizou como ar
gumento o roáis vulnerábel, a imunidade diplomática que lle acredi
tan como ex xefe de estado. A decisión da xustiza británica non dei
xa en liberdade ao senador vitalício que terá que agardar retido na 
illa até que se resolva o recurso da fiscalía. (Por certo cunha postura 
ben diferente da do fiscal Fungairiño que, no seu empeño por petar
dear a causa aberta por Garzón, fíxonos aturar aquilo de que as dita
duras foron unha interrupción da orde contitucional para poder re
estabelecela). Pésie ao vento frio que chega desde Inglaterra, a deci
sión xudicial roáis importante está por tomarse na Audiéncia Na
cional á saída deste número. A Sá do Penal, reunida por primeira 
vez en pleno, deberá decidir se para o Estado español é papel molla
do ou non o príncipio de persecución universal do xenocídio, reco
llido con pomposa oratória nas resolucións de direito internacional. 
Sentar un precedente contra a impunidade e na loita polos direi
tos humanos ou pasar a páxina dos 30.000 desaparecidos -máis de 
trescentos galegos- verdadeira acusación popular neste xuízo. + 
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O PNV proclamouse vencedor das eleicións pero non vai ter presa en fonnar govemo. Na fotografia, rolda de prensa de Egibar, o lehendokari in pectore, lbatrretxe, Arr.allus e Allende. 

O mapa insitucional basca mantense praticamente inalterado 

O PNV daralle prioridade ao proceso de 
paz sobre a formación do Governo 

t+ ALFONSO EIRÉ 

O mapa institucional basco mantense praticamente inalterado a respeito de hai catro anos, con dous bloques 
definidos, o nacionalista, con 41 escanos e o españolista con 34. A formación de Governo está igual de com
plicada que en procesos anteriores, desde que os de EA se excindiron do PNV, privando ao nacionalismo 
moderado dunha maioria folgada. Pero a prioridade do partido de Arzallus para os próximos meses é a de 
consolidar o proceso de paz. O PNV está disposto a supeditar a sua estratéxia guvernamental a este fin. EH e 
EA non lle van pór atrancos. De momento, PP e PSOE só teñen unha postura clara: rachar a fronte nacionalista. 

ando a mesma noite eleitoral 
Juan José lbarrtxe falou cocan
didato do PP e lle propuxo co
mezar as conversas o mesmo 
Luns, este respostoulle que pri
meiro tiña que ir a Madrid a rea
lizar consultas. Hai catro anos, o 
daquelas candidato da dereita 
española, Mayor Oreja, deulle a 
mesma resposta a Ardanza, 
descartando xa de entrada a 
sua preséncia nun hipotético 
Governo. Agora o PP volta a ne
garse pedíndolle ao partido 
maioritário que acate a Constitu
ción e abandone o Pacto de Li-

zarra e sobre todo trata de im
pedir que o PNV chega a un 
acordo con EH. De momento o 
que lograron, como se eviden
ciou no debate dos orzamentos, 
é que o PNV deixe de apoialos 
en Madrid e declare roto o acor
do suscrito con Aznar. 

Eusko Alkartasuna, o outro sócio 
necesário, tenta levar ao novo 
Governo cara posicións emi
nentemente nacionalistas, afir
mando que "é moi difícil que en
tremos a governar cos socialistas 
se estes non mudan, e, moito 

menos, cos do PP". Desde EH 
deixanlle libertade ao PNV para 
realizar os pactos que estime 
oportunos, pero sempre que se 
cumpran os acordes de Lizarra. 

Un governo sen presa 

No PNV non teñen presa. Nas 
tres últimas lexislaturas as con
versas foron longas e difíceis. 
Saben que lbarretxe é a única 
alternativa como lehendakari. 
Así o proclamaron na loita eleito
ral e así o mostra a léxica políti
ca. Os helkides combinacións te-

ñen moitas e tentan exploralas 
todas, mentres tratan de conxu
gar dous intereses que non sem
pre seguen o mesmo camiño. 
Por unha parte, a lóxica institu
cional que demanda acordos só
lidos e estábeis, que representa
rían lbarretxe e Atutxa, e, pota 
outra, os responsábeis do apara
to partidário, os que fixeron posí
beis os acordos de Lizarra, con 
Joseba Egibar á cabeza. Arza
llus deixa facer política a uns e 
outros e marca un ha direción: a 
formación do Governo ten que 
supeditarse ao proceso de paz. 

O PSE-PSOE está mudando o 
seu rexisto, encirradamente es
pañolista, que empregou na 
campaña. A perda de 80.000 
votos, en relación cos comícios 
últimos, as xerais, e o pasar de 
segunda forza a cuarta, leva a 
que Redondo Terreros afirme 
agora que "ternos que conseguir 
que a sociedade basca non se 
divida máis". Anúncia que come
zaron xa unha reflexión "serea, 
profunda e radical". Pero as dis
paridades socialistas só fan me-

Pasa á páx:ina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

drar. Desde Madrid, Almúnia, 
non só sigue afirmando que fi
xeron ben en abandonar o tri
partito basco (co que está pe
chando a porta a unha nova 
alianza), senón que persiste coa 
cantilena de que gañaron "os 
partidos da Constitución". 

nómicas, conseguidos a base 
de movilizar a un eleitorado 
amedoñado, no foi suficiente 
para invertir a 

mas palabras non queira pro
nuncialas publicamente. Se a 
campaña de PP e PSOE foi di-

rixida directa

Beiras na Galiza", afirma que non 
só van estar presentes no parla
mento "en todos os temas que 
sexan importantes", senón que a 
estratéxia de EH vai facer que a 
dinámica simple de represión e 
presos, pasada polo dereito de 
autodeterminación e territorialida
de, deixe paso á política diária, 
cunha clara vertente de esquer
das. Unha.estratéxia que os vai 
facer estar presentes de novo no 
Congreso de Deputados en Ma
drid e a aderirse, dentro de pou
co, á Declaración de Barcelona. 

A ferida 
de Arzallus tendéncia entre 

nacionalistas e 
españolistas, ain
da que estes fia
sen todo o seu 
éxito a conseguir 
que a abstención 
baixase do 30%. 
Con esta tendén
cia, nas próximas 
municipais, o 
PSE seguiría bai
xando e mesmo 
faria máis difícil o 
acceso de Borrell 

O aumento 

mente contra os 
nacionalistas, o 
grande inemigo a 
bater era, sen dú
bida, EH. Fraca
saron estrepito
samente no seu Con todo, as forzas estatais vi

ron como o aumento da partici
pación non volvia a correlación 
de forzas ao seu favor. Se as 
organizacións non nacionalis
tas sumaban en conxunto cen 
mil votos máis, as nacionalis
tas engadian ás suas listas ou
tros tantos. Os novos votantes 
repartianse asi por igual. O úni
co que se observou foi un ree
quilíbrio interno dentro de am
bos sectores, do que sairon 
beneficiados os partidos máis 
fortes, en perxuicio de EA, por 
un lado e de IU e Unidade Ala
vesa por outro. 

á Moncloa. 

Situación 
favorábel 
para o 
nacionalismo 

Estas eleicións 
tamén favorece
ron "ao naciona-

de participación 
beneficiou 
por igual 
a nacionalistas 
e a non 
nacionalistas 

intento. Con 
223.264 votos, 
Euskal Herritar
rok supera en 
12.834 o millar 
resultado optido 
por HB, aumen
tando en tres de
putados. Pero o 
panorama para 
PP e PSOE é 
ainda peor por
que a configura
ción parlamentar 
dalle moito máis 
peso a EH, por 
canto o PNV po
de verse obriga
do a pactar co 

As preocupacións 
asucábanlle na fronte e o 
queixo voltábase martelo 
dun ollar de can ferido 
disposto a loitar. A faciana 
de Xavier Arzallus, a noite 
eleitoral, non era a dun 
gañador. Os xornalistas 
españois, sempre tan 
sabidos, explicaban que a 
perda dun escano facíalle 
mudar todos os planos 
deseñados. Pero o vello 
temoneiro jelkide, que se 
nega a embarcar no porto do 
club náutico de Neguri, ten a 
sua explicación: 

Se a comparación é cos últimos 
comícios celebrados, as lexisla
tivas do 96 (comparación opor
tuna, dado que desde Madrid 
quíxose trasladar a dinámica 
das xerais a estas autonómi
cas), o resultado é ainda máis 
favorábel aos partidos naciona
listas que aumentaron 105.248 
votos, mentres que os españo
listas perdian 105.896 sufráxios. 

lismo que -en palabras do li
der de EH, Arnaldo Otegui- é 
máis de esquerdas", e máis na
cionalista, ainda que estas últi-

nacionalismo máis radical. 

Otegui, ao que xa estan pesando 
lanzar como lider "ao xeito de 

A estratéxia de EH pasa pala 
constitución dunha Asamblea de 
Municípios. Os pactos municipais 
e a próxima campaña eleitoral 
van condicionar a política non só 
do PP e PSOE, ante unha posí
bel alianza co PNV, senón as re
lacións de helkides e abertzales. 
HB viña apostando por un pacto 
municipal entre os nacionalistas. 
Os resultados nesta ocasión 
mostran a importáncia desta 
alianza: o PNV gañou en 149 
concellos, EH en 65, EA e seis, o 
PP en 20 e o PSOE en 13. O po
der da das deputacións e dos 
concellos, que é no que se asen
ta o PNV, está tamén en xogo.+ 

-"Hai xente, coa suficiente 
cara dura entre os políticos, 
quepensaqueaquínon 
pasou nada, pero abriron 
unha tremenda ferida neste 
povo e suscitaron de novo 
a ira no bando nacionalista. 
Porque todos estamos no 
mesmo povo, traballaremos 
arreo para facer cicatrizar 
esta ferida, pero unha 
persoa non pode actuar por 
medo. Pídolles que nunca 
máis vaian a votar por 
medo!". 

Mitin, de fin de campaña, de Euskadi Herritarrolc en Barakaldo. 

A división nas fileiras socialis
tas en Euskadi é ainda máis 
profunda que en Madrid e as 
diferéncias estratéxicas son 
notórias . A liña que ven de 
Euskadiko Ezquerra presiona 
para que haxa un entendimen
to ca PNV, mentres que a tra
dicional pretende competir ca 
PP en clave española. 

Pero, para o PSE, hai un feíto 
inegábel, o enfoque que lle deu 
á sua campaña baixo o prisma 
de duas frentes (a española e a 
basca) non desgastou aos parti
d os bascas , que conservan a 
mesma maioria (41-34), senón 
que catapultaron ao seu nemigo 
eleitoral máis próximo, o PP, a 
segunda forza, que pasa de 11 
a 16 deputados, mentres os so
cialistas aum entaban uni ca
mente dous. O incremento de 
votantes , case un 30% máis 
que nas últimas eleicións auto-

A importáncia do ritmo social 
Despois das eleicións bascas de hai catro anos, o 
lehendakari Ardanza declaraba para A Nosa Terra que 
o seu principal estarzo ia poñelo en conseguir a paz, 
negándose a concretar as liñas mestras e tamén quen 
ian ser os interlocutores. A plasmación desa estratéxia 
foi lago coñecida como Plano Ardanza. A oposición 
frontal do PP e o rexeite práctico do PSOE, levaron ao 
PNV a variar parte da sua estratéxia, aparecendo a 
Declaración de Lizarra. En ETA e HB habia tempo que 
comezaran a discutir a necesidade de atapar unha vía 
para sair da situación de estancamento na que estaba 
a sua loita. O asasinato de Miguel Angel Blanco e 
outros atentados non moi dentro da tóxica do MLNV, 
aceleraron a toma de decisións, convencidos de que 
un futuro cámbio na direción do PNV podia complicar 
moito máis calquer saida negociada. 

Hoxe no PNV semella non haber dúbidas sobre a 
bondade desta vía pacificadora, contando ademáis, 
como conta, ca apoio da patronal basca. HB e ET A 
tamén apostan con decisión por este camiño para 
chegar ao fin da violéncia, pésie a pequenas 
discrepáncias internas. No PNV están convencidos de 
que a trégua de ETA e irreversíbel (o Sábado na BBC 
dous etarras así o deron a entender de novo, afi rmando 
que se non se arranxaba o problema "podía comezalo 
outra xeneración"). A única dúbida móstrana ao 
perguntarlles pala capacidade dos líderes de HB para 
afrontar unha nova xeira política tan diferente. Pero · 
confian en lñigo lruin. A maioria de HB tamén pensa 

que o PNV non vai deixarse presionar polos partidos 
estatais e rachar os acordes. O encadeamento da Mesa 
de HB e o peche de Egin foi, contrariamente ao que 
pudera pensarse, unha axuda para que os abertzales 
realizasen o xiro. Sempre lles é máis fácil mudar a 
aqueles que non teñen que desdecirse públicamente, 
igual que lle é máis doado trocar a liña dun xornal a 
unha nova equipa, cunha nova cabeceira, e non a 
aquela que tiña como máximos nemigos aos helkides. 

Así as causas, os resultados eleitorais non viñeron 
aclarar nada o panorama institucional, pero o que están 
en xogo agora é algo máis importante que un Governo 
autonómico: todo o proceso de paz. Neste senso, a 
campaña que PP e PSOE polarizaron e radicalizaron 
de xeito alarmante, serviu como coesionador do campo 
nacionalista, obligándoos a un maior entendimento, 
mesmo en campos como o autonómico no que a 
colaboración non estaba pactada. 

As exixéncias de PP e PSOE van obligar ao PNV a 
preferir governar en solitário con EA a pagar tan alto 
précio. O apoio de EH virá condicionado por un maior 
acordo de colaboración que, os abertzales, situan nos 
comícios municipais. 

A estratéxia de HB contempla un pacto nos concellos 
para facerse os nacionalistas coa case total idade das 
alcaldias e coas. deputacións forais. Crearian lago 
unha Asemblea de Municipaios que, como en 1933, 

A.N.T. 

Arzallus afirmaba non 
entender as razóns políticas 
que levaron ao PP e ao 
PSOE a facer unha campaña 
que "nunca vin tan suxa" a 
non ser que haxa "outras 
consideracións"; até chegar 
a reflexionar en voz alta se 
non será preciso, daquí en 
diante, a primeira vez que -
ET A non está operando 
nunhas eleicións, 
"perguntarse que é iso de 
ser demócratas en Euskadi". 

Para rematar, Arzallus;- -
avisaba aos nacionalistas 
cataláns da campaña que os 
agarda nas próximas 
eleicións autonómicas, onde 
os partidos españois van 
imitar o ensaiado en 
Euskadi, apresentándoas 
coma un referendum entre 
dous bandos irrenciliábeis. + 

cando foi a impulsura do Estatuto de Autonmomia, 
agora serviria para a constitución dun novo marco 
político en Euskadi. A velocidade coa que van 
trascorrer as dinámicas sociais en Euskadi fai todo 
imprevisíbel, pero despois do veran do próximo ano, 
EH xa poderia estar en condicións de entrar no 
Governo de Ejuria Enea. 

O PNV, polo sua parte, lanzará unha nova Mesa de 
Partidos na que esteña tamén HB. Será o verdadeiro 
ente negociador público, pero continuarán os 
contactos segredos bilaterais. 

Mentres tanto, os movimentos sociais xa non queren 
agardar máis e comezaron cunha campaña para o 
traslado e excarcelación dos presos, pedindo, nunha 
primeira etapa, que se cumpla a lei. Esta acometida, na 
que van estar implicadas as organizacións sociais 
firmantes de Lizarra e outras que se lle podan unir 
(parecen contar xa ca apoio oficial da ingréxia católica) 
vai ter unha expresión importante fara de Euskadi, sobre 
todo en Madrid, tratando de modificar o cl ima existente. 

A incógnita máis importante que hai hoxe é a de cal 
vai ser a postura do PP, se se vai manter irreductíbel 
mesmo ás presións internacionais, e cal vai ser o 
papel dun PSOE cunha bicefalía contraditória e unha 
acefália de Felipe González como nemigo principal do 
próprio partido. • 

ANOSA TERRA 
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Os compromisários de EH non tiñan problema en Jalar c~s do PP. Á direita, batzoki do casco vello. 

Os signos mostran a grande diferéncia desde as últimas eleicións 

' .. ' . . •1 

Euskadi, o cámbio está nas camisetas 
Hai cámbios sociais que non 
recollen as turnas, nen se 
contabilizan en votos. Pésie a 
darse uns resultados seme
llantes aos de 1994, as dife
réncias daquelas a hoxe son 
obstensíbeis. Chega con dar
se unha volta por Euskadi, ta-
1 ar coa xente da rua para 
comprobalo. Pero tamén hai 
signos inequívocos na campa
ña e na mesma noite eleitoral. 

Hai catro anos, os interventores 
de HB ian uniformados con ca
misetas contra a Ertzaina. Ago
ra as suas camisetas reclaman 
a volta dos presos e, mesmo, é 
posíbel encontrar a militantes 
abertzales talando con policías 
bascos, coma no coléxio do 
Casco Vello de Silbo. Alí mes
mo un interventor de HB lle pide 
aos do PP que non teñan tanta 
cara e disimulen un pouco: as 
monxas acaban de chegar cun
ha furguneta chea de enfermos 
do xeriátrico e están a entregar
lles os sobres coas papeletas. 

Perto dos locais de H B e das 
Herriko Tabernas as pintadas 
que máis abundan son as de 
"por unha paz xusta en Euskadi, 
negociación xa". Dos concellos 
e organismos oficiais están pen
d u radas pancartas que berran 
"necesitamos a paz". Hai outras 
pintadas anónimas nas que po
de lerse: "O PP non quer a paz. 
Negociación= paz". LAB tamén 
ten as suas consignas nas pare
des nas que dá a coñecer que 
"ET A en trégua, o Estado espa
ño I en guerra". Moi perto dos 
cartaces de EH, sempre hai ou
tros de LAB, coas mesmas co
res verdes e amarelas recla
mando "35 horas semanais". 

Nos batzokis do PNV poden ver
se case sempre anúncios de xor
nadas micolóxicas, mentres que 
nas Heriko Tabernas de H B, os 
cartaces, perto das fotos dos pre
sos do bairro, piden que se apon-

ten a montañismo ou a espeleolo
xia. Nos dous hai un elemento en 
comun, a foto do Athletic. 

As discusións son diferentes en
tre helkides e abertzales. No bat
zoqui das Nove Ruas, Mikel, un 
raparigo das xuventudes do PNV, 
explícalle a unha compañeira o 
que vai pasar despois das elei
cións: "governaremos con EA, co 
apoio de EH". Unha señora duns 
sesenta anos, que está pala par
te de fara da barra, tércia na con
versa e afirma que a ela lle "van 
millor os socialistas, pois xa os 
coñecemos e os de HB non sa
bemos ainda o que poden facer". 
Mikel afirma que "máis vale mao 
sen coñecer nacionalista, que bó 
coñecido españolista". Unha 
cuarta persoa, un home duns cin-

O txiriiniri 
O Metro ten o billete máis 
barato porque é "dia espe
cial", pero ás 1 O da mañá do 
25 de Outubro, Silbo está 
deserto. O txirimiri enchoupa 
as pedras e as dúcias de 
unidades móbeis de rádio e 
televisión que aparcan xunto 
aos hoteis do centro. Ruo e 
non atopo nengunha cafete
ría para me sentar a ler os 
xornais, todas teñen as per
sianas (aceiro Gugengeng) 
pechadas. Ao fin, perto de 
Macua, encontro unha espé
cie de taberna . Acomódome 
na mesa de máis luz e atén
deme unha muller duns cin
cuenta anos que, despois de 
servirme, me pergunta que 
quero saber do futuro. 

Estamos sos e non me ven 
mal darlle un pouco a parola, 
así que lle digo que o único 
que preciso saber é se vai 
deixar de orballar. Afirma 
que pola tarde vai facer bo 

cuenta anos, tamén intervén na 
conversa para afirmar que no na
cionalismo "ten que haber ovellas 
e tamén lobos". 

De herrikos e banokis 

No batzoki de Guetxo, o Domin
go ao médio dia, non se fala 
tanto de política, pero, sacando 
a conversa percíbese unha po
sición quizá maioritária: "non se 
pode rachar con Lizarra". En 
Neguri tamén son da mesma 
opinión, ainda que unha muller 
con abrigo de pel de zorro afir
ma que "HB ten que mostrar 
que son dignos de respeito, que 
cambiaron de verdade". Un se
ñor con chapeu e bastón afirma 
que "esta nova situación é un 
alívio para todos, non hai que 

tempo, que agora xa non é 
coma antes que botaba dias 
poallando, que o tixirimiri pa
sa moi pronto. A causa, ex
plícame, e que as distintas 
autovías que abriron no val 
do Nervión levaron a unha 
circulación do ar diferente en 
Bilbo que fai que os nubeiros 
cheguen e se afasten da ci
dade en poucas horas. 

Esta adiviñación, partindo da 
análises científica e empírica, 
góstame (o tempo daríalle lo
go a razón), ainda que me 
nego a que me cante como 
van quedar as eleicións, por
que, díxenlle, así xa non me 
ten grácia a noite e, ademáis, 
"eu tamén son un pouco adi
viño, os xornalistas interpre
tamos o pasado e conxetura
mos o futuro". Seica lle caín 
ben e insiste en explicarme o 
que vai pasar: ''todo vai que
dar como estaba e nada será 
coma antes".+ 

esquecer que en moitas famílias 
unha parte é do PNV e outra de 
HB. Esta situación impediu a 
fractura social e agora permitirá 
tamén que esquezamos todos". 

O Domingo, despois de xantar, 
na Herriko Taberna do Casco Ve
llo, a discusión entre un fato de 
mozos trata de se hai que ir votar 
ou non. As posicións están moi 
divididas. Os partidários do sufrá
xio afirman que "para protestar, 
primeiro hai que ir votar e, logo, 
protestase o que haxa que pro
testar. lso de pasar, acabouse, 
os españois non pasan de nada, 
tio, entendes". Os outros din que 
"todo é unha merda, un mal rollo, 
hai que sacar aos presos antes 
de nada". Ao final marchan todos 
para o coléxio eleitoral. 

No mesmo lugar, dous dias an
tes, losune e Karmele, duas mé
dicas, militantes de HB e LAB, xa 
non alcuman ao BNG de "autono
mista e dereitista", que se adoita
ba a facer nos últimos anos nas 
filas de HB. Sinalan, polo contrá
rio, o papel importante que reali
zou o Bloque para que PNV e 
CiU "asumisen dunha vez, na 
práctica política, o direito de auto
determinación". Non estaban tan 
contentos cos galegos os militan
tes de EA que o Venres facian 
propaganda nun posto diante do 
teatro Arriaga. Non entendían co
mo o BNG "que se declara tan de 
esquerdas, se saca a foto co 
PNV deixándonos a nos tirados". 

A dúcia de amigos suscritores 
de A Nosa Terra cos que xanto 
no Centro Galega de Barakal
d o, coinciden en que moitos 
emigrantes se deixaron arras
trar polo medo e votarán ao PP 
e ao PSOE, pero xulgan tamén 
que "quedarán escarmentados 
e vacinados para as eleicións 
futuras, ao ver que isa de que o 
nacionalismo obrigará a coller 
as maletas aos emigrantes é 
unha parvada". 

29 DE OUTUBRO DE 1998 

Unha nova estética 

Na mesma vila, Barakado, o mitin 
fin da campaña de EH mostrou a 
nova estética dos abertzales. 
Non houbo a intervención 
agardada de ET A, nen vivas á or
ganización armada, tampouco se 
queimaron bandeiras españolas, 
nen f ataron os representantes 
dos presos e comezouse o lanza
mento dun lider, Otegui, fronte ao 
asamblearismo igualitário ante
rior. Houbo só tres intervencións, 
as dos cabeceiras de lista, cen
tradas, nuns repetitivos discur
sos, na denúncia da "campaña 
máis suxa da história do PP e 
PSOE"; no reclamarse a verda
deira organización da esquerda e 
antifranquista ("os movimentos 
sociais son un valor da esquer
da") e na defensa da autodeter
minación e da territorialidade : 
"non hai outros apelidos para a 
democrácia", "basca é todo aquel 
que vive e traballa en Euskadi". 
Polo médio un ha aclaración: "Li
zarra non é independentista, nen 
rupturista, senón un marco de ne
gociación política", e un ha auto
crítica de Arnaldo Otegui : "por su
posto que nos equivocamos, que 
ternos erros, pero ternos a razóns 
e iso é o principal". 

Hai catro anos, o dirixente de 
HB, Karmelo· Landa, negaba a 
necesidade entenderse co PNV 
para lograr a paz, afirmando 
que os abertzales tiñan como 
obxetivo entenderse con EA, 
para aillar ao PNV: "pasto que 
estamos enfrontados radical
mente coa sua direción, que se 
está a conformar como unha di
reita rexionalista basca". Aquel 
mesmo dia Arzallus facia votos 
pala recuperación eleitoral do 
PSE-PSOE, descalificando aos 
violentos que "están acabando 
con este país". Agora, catro 
anos despois, o mesmo Arza
llus, saudaba o ascenso eleito
ral de EH e Otegui situa ao PNV 
no seu mesmo campo político.• 
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GAL IZA 29 DE OUTUBRO DE 1998 

Despois de reunirse en Barcelona e Bilbo, Pere Esteve (CiU), Xabier Arzallus (PNV) e X. M. Beiras, encontraranse de novo en Compos
tela. Na foto, as tres po5Cm na Rioja alavesa. XAN CARBALLA 

Analisarán o papel do Tribunal Constitucional 

O BNG recibe a bascos e cataláns pa_ra 
preparar a Declaración de Compostela 
-0- P.C. 

O Xoves 29 de Outubro o 
BNG recibe ás delegacións do 
PNV e CiU, encabezadas por 
Xabier Arzallus e Pere Esteve, 
en Compostela. Unha xuntan
za de tres días, até o 31 de 
Outubro, que ven completar o 
ciclo de reunións iniciado o 
pasado mes de Xullo, cando 
se fixo pública a xa histórica 

Coa recepción, no Auditório de 
Galiza, das forzas políticas asi
nantes da Declaración de Barce
lona, a Gltima hora da tarde do 
Xoves 29 de Outubro, dará por 
comezado o Encentro de Com
postela. Unha reunión de traba
llo na que se espera consolidar 
unha estrutura estábel que per
mita continuar a liña de diálogo 
iniciada pelas forzas nacionalis
tas o pasado mes de Xullo. 

Este organismo será o encarre
gado de apresentar os resulta
dos dun estudo sobre a Consti
tución e dunha análise do papel 
xogado, nos últimos 20 anos, 
polo Tribunal Constitucional. 
Apartir das conclusións que se 
tir~n destes traballos poderanse 
estabelecer os termos sobre os 
que se desenvolverán as pro
postas de reforma da Carta 
Magna e as posíbeis propostas 
de modificación da composición 
do Tribunal Constitucional. 

Segundo Francisco Garcia, res
ponsábel de Organización do 
BNG, o estudo sobre o Tribunal 
Constitucional centrarase na 
análise das actuacións deste or
ganismo desde a sua criación 
até a actualidade, ·a sua xuris
prudéncia e composición. As · 
forzas nacionalistas consideran 
que pelas senténcias dictadas 
'até o de agora pódese concluir 
que o TC amosa unha clara ten
déncia a favorecer ao Estado 
frente ás Comunidades autóno-
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mas. Por iso, considérase opor
tuna a modificación do seu regu
lamento para que se poida dar 
entrada a representantes das 
Comunidades históricas, alén de 
que estas poidan participar na 
eleición dos seus membros. 

No Encontro de Compostela ta
mén se abordarán aspectos rela
tivos á campaña das eleicións 
europeas, a fin de atapar liñas de 
interese comun a defender nos 
programas das tres formacións 
nacionalistas. Outro dos tema~ a 
tratar será o da colaboración en
tre os grupos parlamentários no 
Congreso do PNV, BNG e CiU, 
para poder adoptar pontos de co
laboración e poder unificar postu
ras na defensa 

no novo cenário estatal". De ca
ra a asentar esa nova cultura po
lítica, o BNG aposta por manter 
e acrescentar as suas relacións 
con forza.s políticas estatais e in
ternacionais. 

Apretado calendário 

Coa recepción das delegacións 
convidadas no Auditório de Gali
za e as intervencións do secre
tário de Relacións Políticas de 
UDC, Domec Sesmilo, do secre
tário Xeral de CDC, Pere Este
va , do Presidente do Euskadi 
Buro Batzar de EAJ-PNV, Xa
bier Arzallus e do Portavoz Na
cional do BNG, Xosé Manuel 
Beiras, o Xoves 29, comezan as 

· actividades pre
vistas nos tres dos seus respeiti

vo s intereses. 
Neste sentido, 
tratarase de apre
sentar unha análi
se polo miudo da 
situación na que 
se atopan os sec
tores estratéxicos 
do sistema produ
tivo de cada unha 
das tres nacións. 

Desde o BNG su
blí ñase a impor-

O BNG aposta 
por manter e 
acrescentar as 
suas relacións
con forzas 
políticas estatais 
e internacionais. 

días de encentro. 

O Venres dia 30 
empeza o traballo 
en ponéncia, no 
Hostal dos Reis 
Católicos, que 
concluirá pasada 
a mediodia cunha 
valoración dos 
portavoces das 
tres formacións 
políticas, Xosé 

táncia de achegar 
á cidadania as 
conclusións aca-
dadas polos na-
cionalistas desde que se produ
ciú a Declaración de Barcelona e 
a necesidade de manter o diálo
go con todos os sectores sociais 
de cara a que se consolide entre 
os galegos esta "nova cultura 
política", sinala García. O repre
sentante nacionalista aposta por 
seguir incentivando o debate 
aberto na sociedade des~e que 
se celebrou o primeiro encontro 
e entende que o Encontro de 
Compostela servirá para que "a 
sociedade g~lega reflexi_one so
bre o papel que lle corresponde 
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manuel Beiras, 
Xabier Arzallus e 
Pere Esteva. No 
decurso da xor
nada están pre-

vistas ademais visitas ao parque 
de San Domingos de Bonavar,. 
ao Museú do Povo Galego e ao 
Panteón dos Galegas Ilustres, 
onde intervirá a deputada Maria 
Pilar García Negro en represen
tación das forzas participantes 
no encentro. As delegacións 
convidadas tamén serán recibi 
das no Parlamento Galega e no 
Pazo de Raxoi. A visita dará por 
concluida na mañá do Sábado 
dia 31 coa apresentación das 
.conclusións por parte dos porta
voces das delegacións. + 

ANOSATERBA 

Vixilia de 24 horas contra a 
impunidade en Arxentina e Chile 
Co gallo da vista que se ceJebra na Audiéncia Nacional 
de Madrid o Xoves 29 para decidir se a xustiza española 
é competente no .caso das ditaduras de Chile e Arxenti
na, a CIG e a Comisión polos Desaparecidos Galegas 
convocaron unha vixília de 24 horas que comezou o Mér-

' cores 28 ás oito e media diante dos xulgados das princi
pais cidades galegas. O mesmo dia, a Corte Suprema de 
Inglaterra deciqia· que a detención do militar chileno era 
ilegal ao ter inmunidade. Unha noite sen sono para que a 
humanidade durma tranquila é o lema desta vixilia inter
nacional convocada en todo o mundo e organizada atra
vés da Rede contra a lmpunídade e polos Direítos Huma
nos en Arxentina: Trátase dunha plataforma constituida 
por diferentes organismos do Estado español , entre os que 
está a CIG e de distintos paises do mundo. Asimesmo, o 
Xoves 29 de Oütubro ás oito da .tarde na Praza do Toral, en 
Compostela, a ANOC e o. COSAL teñen convocada unha 
concentración para solicitar un xuízo contra o ditador 
chil_eno Augusto Pinochet que evite a sua impunrdade. + 

Galiza Nova pecha os actos de 
comemoración do seu 102 aniversário 

5 

Cunha xornada sobre organización, unha debate sobre os 
obxectivos do nacionalismo a cargo de Francisco. Rodrí
guez e unha cea-festa á que foron convidados antiguos 
militantes da organización, Galiza Nova pechaba o Sába
do 24 de Outubro os actos de comemoración do seu 1 Oº 
aniversário. A organización de mocidade do BNG, que se 
marca como obxectivos organizativos aumentar a ·sua mi
litáncia e reforzar a sua estrutura de cara a dotar ao 
nacionalismo dunha base social entre a mocidade. Na cea 
partiparon os ex secretários xerais Manuel Antelo e Bieito 
~obeira e o deputado do BNG no Parlamento Bautista 

· Alvarez.+ · 

O movimento Viciñal máis organizado 
cria unha nova confederación 
O Sábado 31 de Outubro no centro sócio-cultural de Vite, 
en Compostela; as asociacións de viciños e federacións 
de asociacións máis organizadas e con máis membros de 
todo o país, nomean unha xestora que desembocará na 
criazón dunpa nova confederación galega de asociacións 
de viciños. E a conclusión dun conflito que se arrastra des
de hai un ano, cando, nunha asamblea celebrada en Re
dondela, a Federación de Asociacións de Viciños de Vigo 
foi expulsada da actual confederación e o presidente con
federa!, Ramón Prol, fíxose forte nunha organización na 
que disfruta de poderes case absolutos qoe impiden a par
ticipación. Despois de expulsar_ a Vigo, várias federación 
como a da Coruña, Santiago ou Ourense abandoaron a 
confederación e daquelas Prol rodeouse de pequenas-aso
ciacións. A Confederación de Asociacións de Viciños do Es
tado xa se apresurou a apoiar a criación dest*ª novo ente.+ 

A Xunta denúncia a dous centros 
universitários sen autorización 
Douscentos alunos estarían afectados pola orde emitida 
pola Xunta de pechar en quince dias os centros Know 
How Business College da Corúña e a Escola de Marketing 
e Negócios de Ourense ou, en caso contrário, remitir un 
expediente ao TSXG por oferecer ensinanzas 
universitárias sen autorización. Segundo o director xeral 
de Universidades da consellaria, Xosé Eduardo López, 
ambos centros non se acollen ao decreto de 
recoñecemento de centros univesitarios e sinalou que no 
da Coruña prometíaselles aos estudantes atopar traballo 
nada máis rematar. Foron denúncias de alunos as que 
presionaron a Xunta para investigar, que xa avisara ao 
centro de Ourense o pasado curso.+ 

Fraga m~rcha a Cuba 
con sesenta empresários 
Cuba, México e Guatemala son os destinos da viaxe que 
Manuel Fraga emprendeu o Mércores 28 de Outubro 
acompañado de sesenta empresários dispostos a investir 
na illa caribeña. Ademais de recebir outro doutorado Ho
noris Causa -é o sétimo, e o oitavo chegará nunha próxi
ma viaxe a Australia- Fraga vai a Cuba coa intención de 
incrementar as relacións comerciais. A maiores da media 
ducia de alcaldes que o acompañan, na expedición -com
posta de máis de cento vinte persoas- hai representantes 
de empresas p"onteiras como Rodman Polyshíps, Pesca
nova, Donuts-Galicia ou Freire. Tras uns dias na illa, nos 
que se atopará con fidel Castro, parten cara M~xico e 
Guatemala, onde xa minguará a delegación empresarial.+ 

1 ' ·' . , :r 1 -
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OPtNIÓN 

CARA A CRIACIÓN DO FORO DE GALEUSKA 

Benvidos ·á Galiza. Un saúdo cordial e es
pecial ás delegacións de CiU e PNV que 
participan no cúmio nacionalista que hoxe, 
29 de Outubro, comeÍí.za en Compostela. 

Invitamos con agarimo a todos os cidadáns 
con arelas de liberda-
de a que fagan con nós 
unha reflexión neste 

'A 

ANTÓN COUCEIRO BEADE 

mo di a Declaración de Barceiona. Esta no
va cultura é como o "viño novo;'' necesita . 
"bocois novos". 

CáLé ese bGcoi? A mente. Se non abando- · 
namos as formas caducas de pensar -en

téndase aquí confor
marse coa mera des 
centralización admi
nistrativa dun estado 

s tres 

pouso psicolóxico que todo iso deixou na 
nosa conciéncia. 

Urxe tamén a criación dun Foro Galeuska 
que encadre actos de debate e colabora
ción. Compre a tal fin que se faga unha 
provisión inicial de fundos económicos e 
que se nomee unna Comisión Xestora que 
prepare o proxecto. T amén seria de intere
se a organización dunhas "Xornadas do En
sino do Foro de Galeuska", anuais, e rotan-

do a organización un ano en cada naci9n 
(oode ademais da nova cultura política 
poidan impartirse cursiños de iniciación 
conxunta aos idiomas galego, catalán e eus
kera). Neste Foro de Galeuska, aberto, po
derian ter cabida persoas e partidos que 
neste tempo primeiro non forman parte do 
Pacto Político de Galeuska. 

Reiteramos o cordial saúdo de benvida a 
Galiza e a todos bon traballo. • 

proceso de segunda 
transición cara un no
Vb Estado plurina
cional. E permítannos · 
que para empezar bo
temos man dos coñe
cidos textos das Escri
turas onde se falá da
q uelo do viño vello e 
o viño novo e se di 
que ninguén botaría, 
por exemplo, "viño 
novo en bocoi vello", 
porque os bocois ve
llos escacharían. E,· 
noutro exemplo, din 
as mesmas Escrituras 
que a ninguén se lle 

nacionalidades 
históricas deberían ter 

xa, nestas eleicións 
europeas, cadansua 

centralista, uniformis
ta ou co monopólio do 
poder por parte d unha 
caste política-; se se
guimos, a pensar cos 
mesmos hábitos ,ruti
nários que antes tiña
mos, a causa da mono
lítica propaganda ofi
cial, criadora de pseu
do sentimentalismos 
"patrióticos", de "sa
grada unidad indivisi
ble", ou contentos con 
esta inxusta circuns
cripción eleitoral ac-

Xosé Lois 

ocorreria remendar 
roupa vella con peda-
zos de roupa nova, tal 
como, por exemplo; 
rachar un traxe novo 

circunscripción própria, 
como teñen acadado a 

maioria das nacións sen 
estado de Europa" 

tual, trampa democrá
tica ben clara - as tres 
nacionalidades históri
cas deberían ter xa, 
nestas eleicións euro
peas, cadansua cir-

para remendar outro vello. Seria absurdo. cunscripción própria, como teñen acadado 
a maioria das nacións sen estado de Euro

. pa- , coa ínmobilidade e intocabilidade da 
Lei actual, etc., sinxelamente estamos per
dendo o tempo. T emos que desintegrar o 

Ven todo isto ao dedo para reflexionar so
bor da necesidade de "criar unha nova cul
tura política para reformular o Estado", éo-

Roberto 
Blanco 
Torres 

DE MARcos SEIXO PASTOR 

P 1 R 1 E 1 S 1 E 1 N 1 T 1 A 1 C 1 1 1. Ó ·I N 
EN 

CUNT.IS 

SÁBADO 31 ÁS 20 HORAS NA CASA DA CULTURA 

COA INTERVENCIÓN DE 

X. ENRIQUE AClJÑA 

MANUEi FoRCADEIA e 

MARcos SEixo PASTOR 

Organiza a A. C. O Meigallo 
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29 DE OUTUBRO DE 1998 ANOSATERRA 

O deputado do PP Femando Carios Rodñguez opúxose o unha iniciativa que o seu partido apoiou en Euskadi. 

Considera que se trata de repartir a miséria entre todos os desempregados 

O PP oponse _a criar 
unha renda básica para persoas sen salário 
'*P. CASTRO coa posta en prática de medidas sindicalismo nacionalista. A CIG da falta de reducción da xorna-

activas de criación de emprego. considera que a posta en mar- da laboral que facilite unha re-
A media de desempregados en cha do salário social beneficiaria distribución do emprego". En to-
Gallza foi , no ano 1997, de Pola contra, para o PP galega o a toda a sociedade, non só aos do caso recoñécese que os cus-
203.620 persoas, é dicer, un salário social é innecesário por- desempregados e, moi especial- tes derivados da posta en mar-
18,4% da povoación. Segundo que xa están en marcha planos mente, aos asalariados activos. cha deste salário, non poderian 
os dados de Marzo de 1998 do de promoción e criación de em- Pártese do princípio de que a ser asumidos exclusivamente 
Ministério de Traballo, tiñan prego. Ademais, tanto a conse- implantación desta prestación pola Xunta de Galiza, senón 
prestación económica 70.900 lleira de Família, Promoción de permitiría facer unha distribución que terian que ser cofinanciados 
desempregados, un 42% dos Emprego, Muller e Xuventude, da renda entre os sectores con polo Governo central. 
166.600 rexistrados nas ofici- Manuela López Besteiro, como menor poder adquistivo, aumen-
nas do INEM. Destas cifras tf- para o deputado Fernando Car- tando o consumo, especialmen- Os votos do PP en contra da 
rase que 96.000 persoas sub- los Rodríguez Pérez é unha fór- te de bens de primeira necesi- moción do BNG impiden sequer 
sistiron sen receber nengun ti- mula que "xera mentalidade de dade e, nomeadamente daque- a discusión e análise sobre as 
po de axuda. Para aliviar a si- dependéncia". les que se producen no país. posibilidades de aplicación des-
tuación económica deste im- te salário social. Xesus Vega 
portante grupo de povoación, Diante desta afirmación, o depu- Ao estar percebindo unha pres- califica esta atitude do grupo 
o BNG solicitaba no Parlamen- tado nacionalista lembraba na tación xeraríase un escalón mí- maioritário da cámara como in-
to a criaclón dunha renda bási- sua intervención, que as xustifi- nimo debaixo do cal ninguén es- coerente cos postulados defen-
ca ou salário social. A moción cacións dos representantes po- taria disposto a traballar no sec- didos noutras instáncias. O par-
non foi aprobada polos votos pu/ares galegos contradinse cos tor privado, evitando, deste xei- lamentário "nacionalista lembrá-
en contra do PP, porque, se- argumentos. ~sgrimidos por re- to, a contratación en precário balles na súa interven"ción; que 
gundo Fernando Carlos Rodrí- presentantes .d.o PP en Euskadi, -sen seguridade social- e redu- o próprio Manuel Pimentel, Se-
guez, se limita "a repartir a onde votaron ·a favor da lniciati- cindo á mínima expresión a eco- cretário Xeral de Emprego, 
miséria entre todo o mundo". va Lexislativa Popular na que se nomia irregular. Ao tempo permi- anunciara recentemente que se 

recollia unha carta de servizos tiria reducir a marxinación social, está estudando a posibilidade 
O deputado nacionalista Xesus básicos destinada,a asegurar un as situacións de exclusión e a de implantar este salário para 
Vega xustificaba a demanda da conxunto de direitos sociais fun- violéncia, favorecendo paralela- parados de longa duración. 
criación do· salário social como damentais. Nesa ocasión mes- mente un aforro real en servizos 
unha forma de facer efeitivo o mo aseguraban que "sen digni- sociais e de seguridade cidadán. Para o PP galego nen este nen 
mandato constituéional no que dade non hai liberdade", un po- calquera outro grupo de desem-
se recoñece o direito das persa- sicionamento ben distinto ao de- Frente ao posicionamento dos pregados que non receiban sub-
as a un pasto de traballo e a un- tendido na cámara galega por populares galegos, que enten- sídio algun, serian posíbeis re-
ha vida digna. Esa prestación Rodríguez Pérez. den que se os desempregados ceitores desa renda básica, por-
económica permitiría a subsis- non cobran están máis incenti- que só serve para "repartir a mi-
téncia dun importante grupo de Demanda da CIG vados para buscar un posto de séria entre todo o mundo'', ase-
povoación que nestes momen- traballo, a CIG sinala que "esta gura Rodríguez Pérez. Pola sua 
tos non percibe nengun tipo de A proposta defendida no Parla- proposta non trata ao desem- banda, para Vega quen se limita 
prestación. En todo caso, para mento polo BNG ten a sua orixe pregado como unha persoa que a repartir miséria é o PP, atra-
Vega a implantación desa renda nas demandas que, neste sentí- non quer traballar, senón como vés das pol íticas clientelares 

' básica teria que ser compatíbel do, se veñen realizando desde o vítima do avance tecnolóxico e que ten imposto na Galiza. + .. 
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Galegos con pedigree 
Xavier Losada, deputado do 
PSdG-PSOE quería que se 
analisaran, no Parlamento, as 
actuacións a levar a cabo pola 
decisión de lbéria de suprimir 
voos nos tres aeroportos gale
gos. A sua intervención, que 
recoñecia e apoiaba o labor 
que se está a realizar desde a 
Xunta, foi aplaudida polo gru
po parlamentário popular. Sen 
embargo, a do deputado na
cionalista Francisco Trigo, pro
vocou as iras tanto de socialis
tas como de populares, ao de
mandar un modelo de comuni
cacións deseñado desde e pa
ra Galiza. Curiosamente esta
ba máis molesto co deputado 
do BNG Losada que Casares, 
o encarregado de defender o 
posicionamento do PP. Losa
da chegou a dicerlle a Trigo 
que os nacionalistas non eran 
os únicos que tiñan "pedigree 
de galegas". Claro que ao aca
lorarse perdeu o control lin
güístico. Toda a resposta do 
coruñesista foi en español.+ 

~ 

A defensa 
do centralismo 
Bieito Lobeira, deputado do 
BNG, solicitaba a transferéncia 
do Instituto Español de Ocea
nografia, para centrar os recur
sos en investigación nas nece
sidades da frota galega. De 
novo os socialistas, desta volta 
por boca .do deputado Xosé 
Luis Méndez Romeu, actuaron 
como oposición sumándose á 
liña defendida polo PP. Men
tres Lobeira pedía as compe
téncias para mellorar a coor
denación das investigacións, 
Méndez defendía a centraliza
ción en Madrid asegurando 
que "asumir as competéncias 
é contraditório con coordenar". 
Cando o deputado nacionalista 
sinalaba que as liñas de inves
tigación van por detrás das ne
cesidades dos pesqueiros ga
legos, o socialista defendía o 
deseño estatal e as poi íticas 
de investigación na matéria. 
Se as intervencións dos socia
listas seguen mantendo estes 
posicionamentos os deputa
dos do PP van quedar sen tra
ballo. Xa defenden as suas po
líticas, dos mesmos presupos
tos ideolóxicos, os·parlamentá
rios do PSdG-PSOE. + 

Polítkas estalinistas 
Para xustificar a negativa do 
PP a apoiar a criación dun sa
lário social que solvente os 
problemas económicos dos 
desempregados que non co
bran subsídio de nengunha 
caste, saiu Rodríguez Pérez 
dicindo que o BNG se basea
ba na "filosofía estalinista que 
o único que fixo foi repartir a 
pobreza". Segundo as concei
cións filosóficas do deputado 
do PP haberá que revisar a 
política europea e estabelecer 
de novo se é que os países 
do Norte de Europa -nos que 
hai décadas que funciona es
ta renda social- son estali
nistas ou se, pala contra, Sta
lin era socialdemócrata.+ 
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Xan Fernández acúsao de tratar aos cidadáns e ao próprio concello como se foran da sua propriedade 

O alcalde de Ferrol cámbia 
as pechaduras dos despachos dos seus ex·sócios de Governo 
-0- P. CASTRO 

O alcalde de Ferrol, Xan Blan
co Rouco (PP), ordenou cam
biar as pechaduras dos despa
chos dos concelleiros de lnde
pendentes por Ferrol {IF), ao 
facerse efeitiva a ruptura do 
pacto de governabilidade asi
nado entre as duas forzas polí
ticas. Segundo Xan Fernández 
a atitude amosada polo titular 
do concello ferrolán poderia 
mesmo ser delictiva, xa que 
está tipificada no Código Pe
nal como obstrucción. Os edis 
de IF entenden que a actua
ción de Blanco é "fascista" e 
amosa un claro "talante anti
democrático". A esta situación 
chégase logo dun longo pro
ceso de ingovernabilidade, in
sultos públicos e parálise da 
actividade política no concello. 

Xan Fernández, de Independientes por fenTOI, critcou ao alcalde, pero deixou aberta a 
porta para un pacto co PP. A. PANARO 

O anúncio de abandono do gru
po de Governo municipal por 
parte dos concelleiros de IF pro
ducíase logo de que o alcalde, 
Xan Blanco, decidira expulsar ao 
concelleiro de persoal, Xosé M. 
Couce Fraguela, tamén de IF. 
Ainda estaban facendo pública a 
sua decisión, o pasado Venres 
23 de Outubro, cando ao regreso 
aos seus despachos atoparon -o 
próprio Xan Fernández foi o pri
meiro en descobrilo- que as pe-

chaduras estaban cambiadas. 

O portavoz de IF púxose en 
contacto cun dos ordenanzas do 
concello para solventar o pro
blema e este_ foi quen deu a no
tí cia de que a orde proviña do 
próprio alcalde e que as chaves 
estaban en mans da sua secre
tária. Unha vez en contacto con 

. ela, souberon que Blanco non 
permitia que accederan ás cha
ves e que non se adoptaria un
ha decisión ao respeito até o 
Luns dia 26, unha vez regresara 
da sua viaxe a Burgos. 

Adesbrozadora de Cuiña empezou a funcionar. El 
mellar que ninguén sabe que o poder empeza po, 
los concellos, pasa palas deputacións, mostrase no 

Harreo e desfrutase en Raxoi. Os caídos nen teñen derei, 
to a velatório. N inguen vai poñer loito por eles e pasan a 
engordar a lista de damnificados sen indemnización por 
despido improcedente. Se pechan a boca e mostran pro, 
pasito de enmenda remataralles tocando algo de pedrea: 
unha acta de eurodiputado, un banco senatorial, un orga, 
nismo autonomo ou ponente habitual nas tertúlias sub, 
vencionadas das Mulleres Rurais. 

En diante sucedéronse as decla
racións públicas de todo tipo. Os 
edis de 1 F agasallaron ao alcalde 
con insultos máis de caracter 
personal que político e desde as 
filas do PP fíxose outro tanto. O 
portavoz de IF mesmo chegou 
ás ameazas públicas insinuando 
que polo impulsivo do seu carac
ter, mesmo poderia chegar ás 
mans con algun dos represen
tantes do PP. O cruce de califica
tivos ia desde o de denominar a 
Blanco como "cabeza de chorli
to" até tildalo de "fascista". Se
gundo Fernández, con esta atitu-

Fora de guión 

de o alcalde ferrolán demonstra
ba que se "ere dono en carpo e 
alma dos cidadáns e moito máis 
dos que estamos aqui". 

Pala sua banda o alcalde ferrolán 
declaraba que se humillaria por 
Ferro! o que fixese falta. Unha 
declaración de princípios diante 
da que alguns viciños reacciona
ban asegurando que "non quere
mos a un alcalde que se humille, 
porque con esa atitude humilla a 
todo o pavo, senón un alcalde ca
paz de defender os intereses da 
cidade coa cabeza ben alta". 

Fernánde:z 
deixa a porta aberta 

A situación que se vive no con
cello de Ferrol, onde o PP go
vernará até as próximas elei
cións en minoría, é consecuén
ci a dun longo proceso de de
sencontros entre os represen
tantes das duas forzas políticas, 
PP e IF. Sen embargo, mália o 
acontecido, Xan Fernández es
taria disposto a volver a pactar 
co PP para o governo municipal 
sempre e cando non formaran 
parte das suas listas nen o ac
tual rexedor nen o concelleiro 
portavoz Román Cenalmor. 

Este oferecimento pon de mani
festo o pouco definido posicio-

namento político de Fernández, 
porque nas suas expectativas 
de pactos non se limita a ofere
cer posíbeis coalicións de go
verno só co PP, senón que para 
entrar na equipa de dirección do 
concello estaría disposto a pac
tar con calquera outra forza polí
tica, tanto ca PSOE como ca 
BNG ou con EdG. A única con
dición que pon para decidirse 
son as persoas que formen par
te das listas. Con esta atitude 
fortalécese a teoria do concellei
ro do BNG, Xaime Bello, para 
quena atitude do portavoz de IF 
non resposta tanto a critérios 
políticos como personais. 

Pésie á actuación do rexedor 
municipal tanto o conselleiro 
de Política Territorial, Xosé 
Guiña, como o próprio presi
dente do PP coruñés e ministro 
de Sanidade, Xosé M. Romai 
Beccaria, amasaron o seu 
apoio incondicional ao PP de 
Ferrol. Coincidindo cunha cea 
con afiliados e simpatizantes 
do PP Romai reiteraba o seu 
respaldo a Blanco por entender 
que sempre fixo o que conside
rou oportuno. Pola sua banda, 
Guiña especificaba que mantén 
os apoios dados aes populares 
ferroláns, pero matizando que, 
desta volta non actuará como 
mediador na crise.+ 

como nos vellos tempos, solo o impedimento físico ou 
mental do interesado da pe ao recambeo. 

Noutros escenários consolídase o inmovilismo e a lista vita, 
lícia. Pouco atractivo para os comentaristas políticos e nada 
ilusionante para o eleitorado. Vinte anos, catre lexislaturas e 
seis congresos co mesmo cartel comenzan a resultar monoto
nos até para os máis oficialistas. Sobre todo se o postulante 
ten, vinte arriba vinte abaixo, todo o papel vendido mesmo 
antes de abrirse o calendário de campafia. 

É unha boa costume das dereitas esta de ir limando aspe, 
rezas por parróquias. En Vigo cae un alcalde, en Redon, 
dela desaparece un amigo do capitán xeral da manipula, 
ción informativa, en Sanidade o finiquito é para un de, 
legado provincial emparentado co señorito madrileño, 
en Ferrol desfanse duns sócios ruinosos e pouco fiábeis, 
en Santiago gaña a terceira via máis por aburrimento e 

estulticia que por interes na praza, con Presidéncia, ou, 
tro tanto, vai ir parar as mans dun terceira fila simple, 
mente para impedir que crezan os enanos e no Vicedo, 

Acostumados a esa inércia nominativa os proceso de desig, 
nación son unha verdadeira moléstia. Remata un por sentir, 
se utilizado como extra dun serial de baixo presuposto, 
abandonando por comodidade o exercfcio dunha critica 
construtiva que ia ser entendida como un ataque persoal ou 
manobra conspirativa e deixando unha vez máis todo nas 
mesmas mans que levan anos a amasar na fariña dos aleda, 
ños do poder.+ 

FRACTÚRASE O ESTADO 

ENTREVISTA A FRANCISCO RODRÍGUEZ. 
O secretario xeral da UPG fala do artellamento do Estado 
e da estratexia política dos nacionalistas. 

A DECLARACIÓN DE BARCELONA E 
O ACORDO DE GASTEIZ. 
Un amplo extracto dos documentos de traballo 
das forzas nacionalistas que se manexaron 
en Barcelona e Gasteiz. 

TREGUA E ELECCIÓNS EN EUSCADI. 

BORRASCAS NA POLÍTICA 

llACIONAIJSTAS RIONTE ó ESTADO 
BlSCAlll EN TREGUA 11 

1 
BElll.ÍH, ESPERAllZA DA ESQUERDA EllROPEA 

INVESTIGACIÓN 
NB«JS AOOPlADOS 
XEIWS, EN MANS fflAllCWS 
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ENTllEVlSTA 
FRANCISCO ROOR(GUEZ 

1 ADOPCIÓN INTERNACIONAL EN GALICIA 
Os complicados camiños que se deben seguir 
para adoptar un neno procedente do estranxeiro. 

1 EDICIÓNS XERAIS, EN MANS FRANCESAS 
informe esmiuzado do presente e do futuro 
da primeira editorial privada galega. 

1 ADEMAIS 
ARQUELOLOXÍA, O DIFÍCIL FUTURO DA MEMORIA. A DEBATE 
BERLÍN, ESPERANZXA DA ESQUERDA EUROPEA. 
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29 DE OUTUBRO DE 1998 

Cando comeza a implicarse a 
CIG no xuizo polos desapare
cidos? 

Antes de que se iniciara a causa, 
a CIG abriu unha investigación 
pola sorte dos desaparecidos ga
legos nas ditaduras, sobre todo 
en Arxentina. Cando comezaron 
os xuizos impulsamos a criación 
da Comisión pola Investigación 
dos Desaparecidos Galegas , 
CODEGA, através da cal colabo
ramos nas investigacións e 
promovimos declaracións políti
cas nos concellos do país, sobre
todo nos que habia emigrantes 
desaparecidos. Tamén pedimos 
cartas a esos concellos para tra
er testemuñas a declarar. De feí
to viñeron máis de douscentos. 
Bos Aires é a primeira cidade ga
lega en número de habitantes e 
os galegos somos vítimas tamén 
do xenocídio. 

En Marzo decidimos apresentar
nos como acusación particular. 
Coincidiu co aniversário do gol
pe militar e co momento no que 
a Central de Traballadores de 
Arxentina (CTA) aportou dados 
sobre os 9.000 sindicalistas de
saparecidos e denunciou que 
durante a ditadura existian cam
pos de detencións dentro das 
próprias empresas nos que es
tas persoas eran asesiñadas. 
Como único sindicato persona
do como acusación particular, 
ademais de sentirnos compro
metidos como galegos, sentímo
nos comprometidos con eles. 

Que puxeron de manifesto as 
suas pescudas? 

Calcúlase que existen ao redor 
de 300 galegos desaparecidos, 
unha cifra bastante importante 
en relación a de outros lugares. 
Pénsase que os galegas ian 
América só a facer cartas e des
coñécese que formaban parte 
deses pavos, das suas loitas e 
que foron vítimas e sofriron ta
mén as ditaduras. 

En todo o mundo existe unha 
gran espectación pola vista 
que se vai celebrar o Xoves 
en Madrid 

Ali vaise decidir se a xurisdición 
española ten competéncia ou 
non na aplicación do princípio de 
xustiza universal. Entre a xente 
ainda existe moita confusión. Sé
guese talando da causa dos de
saparecidos españois pero o xui
zo de Madrid non ten nada que 
ver. A xustiza española non con
templa o princípio de xurisdición 
pasiva. Non pode perseguir deli
tos cometidos contra cidadáns 
españois no extranxeiro. O xuízo 
ten outra dimensión que o dife
réncia dos xuizos abertos no res
to de Europa. En ltália. Alemaña, 
Franza, Suecia retírense a cida
dáns destes paises desapareci
dos. No caso do Estado español 
trátase dunha causa xeral por to
dos os delitos cometidos durante 
as ditaduras militares de Arxenti
na e Chile no que se quer aplicar 
o princípio de persecución univer
sal do xenocídio que a lei orgáni
ca do poder xudicial incorporou 
no ano 1985. Este principio signi
fica que os delitos de xenocídio, 
senon son perseguidos no país 
no que se comete e non hai unha 
instáncia internacional para face
lo, calquer outro país suscribinte 
deses tratados, e hai está tanto o 
Estado español como Arxentina 
ou Chile, ten o direito e a abriga 
de facelo. A fiscalía recurriu de
cindo que en Chile e Arxentina 
non houbo xenocídio e frente a 
esa decisición prodúcese no mes 
de Marzo unha resolución de 
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Gustavo Garcia 
'Fraga convértese en cómplice de Pinochet e do xenocídio 

en Chile e Arxentina' 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

O XOVES 29 CELÉBRASE NA AUDIÉNCIA NACIONAL A VISTA NA QUE SE DECIDE SE A XUSTICIA ESPAÑOLA 

É COMPETENTE PARA SEGUIR ADIANTE CO XUÍZO POLAS DITADURAS EN CHILE E NA ARXENTINA NAS 

QUE DESAPARECERON MÁIS DE TRESCENTOS GALEGOS. GUSTAVO GARCIA, DA C.l.G. -ÚNICO SINDICA

TO QUE FORMA PARTE DA ACUSACIÓN POPULAR- É UN DOS OITO AVOGADOS QUE PARTICIPARÁ NA VIS

TA PARA DEFENDER QUE SE APLIQUE, POR PRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA, O PRINCÍPIO DE PERSECUCIÓN 

INTERNACIONAL DO XENOCÍDIO, SEGUNDO O CAL PINOCHET PERDERIA A SUA IMUNIDADE DIPLOMÁTICA. 

Garzón na que, en 50 fólios, es
tabelece porque considera que 
foi un delito de xenocídio. 

A vista estaba prevista para 
dentro duns meses, sen em
bargo a detención de Pino· 
chet precipitou a situación. 

Organizárase unha recollida in
ternacional de 500.QOO sinaturas 

de apoio aos xuizos para apre
sentala o 10 de Decembro, coin
cidindo co cincuenta aniversário 
da Declaración dos Direitos do 
Home e coa que tamén presio
nar a decisión da sala sobre a 
competéncia. Cando Garzón so
licita a detención de Pinochet 
polo caso arxentino, o xuíz Gar
cia Castellón, que leva a causa 
chilena, decide inibirse en favor 

A.N.T. 

de Garzón, porque considera 
que se trata de un delito único 
de xenocídio o que se comete 
no Cone Sul através do Operati
vo Condor. Mantén que a inves
tigación está moi avanzada e 
que nela se confirma que hai un
ha decisión planificada desde o 
Operativo Condor para proceder 
ao extermínio masivo de deter
minadas capas da povoación en 
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Arxentina, Chile, Uruguai, Para
guai e incluso Bolívia através da 
prática xeralizada das torturas, 
das desaparicións forzadas de 
xente, do cámbio de identidade 
de nenos, práticas que integran 
o conceito de xenocídio. 

Que vai pasar se a sala confir
ma que a xustiza española é 
competente? 

Ademais de permitir que o proce
so siga adiante até enxuizar a to
dos os responsábeis dos delitos 
cometidos en Arxentina e en Chi
le, senta o primeiro precedente 
na história para que este princí
pio internacional, que sempre se 
nomeou retoricamente en todas 
as resolucións de direitos inter
nacionais, se leve a prática. Os 
tratados· contra o xenocídio que 
están incorporados as normati
vas internacionais estabelecen 
que un xenocida non ten inmuni
dade diplomática. Trátase dunha 
decisión moi importante. De feito 
é a primeira vez na história da 
Audiéncia Nacional que a Sá do 
Penal, se reune en pleno. 

Debátese tamén a perigosida
de de intervir na xustiza dou
tro país. 

O argumento da intervención é 
completamente absurdo. Non se 
trata de que o Estado español 
enxuice a ninguén. lndepen
dentemente de que nós sexa
mos un instrumento, a socieda
de civil arxentina é quen está na 
causa enxuiciando aos xenoci
das. No seu país non o poden 
facer porque a impunidade que 
xeraron ten secuestrada a de
mocrácia e vai en contra de to
dos os princípios internacionais 
a respeito do xenocídio. Non ten 
que ver con inxeréncias do,utro 
tipo, como mal se entende. E to
do o contrário, un precedente 
importantísimo para a loita polos 
direitos humáns no mundo. 

A quen vai representar a CIG 
na vista? 

Na causa arxentina estamos 
cinco avogados da acusación 
popular e tres da particular. A 
CIG como único sindicato vai 
facer un planteamento menos 
técnico e destacar a represión 
aos traballaddores como pauta 
do xenocídio. A petición da 
Asociación de Ex-detidos e de
saparecidos defenderá no xuizo 
os seus argumentos contra a 
impunidade. Compre destacar 
que o protagonista da causa é o 
povo arxentino, que os quere
llentes directos na audiéncia 
son os 30.000 desaparecidos. A 
xente que declara estase xo·
gando moitas causas. En Chile 
moitos están amenazados de 
marte e cando regresen ao seu 
país van sofrir riscos gravísi
mos. De rexeitarse a competén
cia a impunidade vai sair moito 
máis reforzada. 

Como valora a postura de Ma
nuel Fraga? 

O presidente da Xunta está indo 
en contra do Direito e as suas 
declaracións a respeito de que a 
detención de Pinochet é unha 
ofensa á civilización convírteno 
en cómplice do xenocídio e da 
impunidade . O ano pasado o 
BNG apresentou unha iniciativa 
na que solicitaba que o Parla
mento galego se personase 
acusación en nome das vítimas 
galegas. Á iniciativa súmaronse 
todos os grupos agás o PP e in
cluso deu lugar a unha interven
ción moi crispada de Manuel 
Fraga opoñéndose a medida.• 
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Apresentada unha querela por prevaricación contra directivos de Augas de Galiza 
I 

A Coordenadora contra o encoro do Umia agarda 
a suspensión das obras polas irregularidades 
-0- H.V. 

O pasado Luns 19 de Outubro, 
a Coordenadora contra o En
coro do Úmia apresentou un
ha querela criminal por preva
ricación contra vários directi
vos do organismo autónomo 
Augas de Galiza por asinár un 
estudo de impacto ambiental 
que no que a flora e a fauna 
non corresponden ás que 
aparecen neste rio. Con esta 
demanda, a Coordenadora 
agarda que se suspendan as 
obras do encoro polos defec
tos graves na sua tramitación. 

A Coordenadora apresen-

suspensión das obras ao abeiro 
do Real Decreto 1.302/86, que 
constitue lexislación básica no 
Estado e que desenvolve unha 
directiva comunitária. Este Real 
Decreto obrigaria á suspensión 
do encero polos defectos graves 
nos estudos prévios, segundo 
xa teria recoñecido o Valedor do 
Povo, Xosé de Cora. A intención 
da Coordenadora seria que se 
repetise o proceso do estudo de 
impacto ambiental, xa que entre 
os membros desta organización 
hai a convicción de que un estu
do conforme á leí traería como 
resultado a conclusión de que 
non sé pode facer o encero. 

Defectos de forma 

O estudo de impac,to ambiental 
para o encero do Umia ten de
fectos graves porque nel non 
aparecen a flora e a fauna ga
legas e si as do Sul peninsu
lar. En realidade o estudo é 
unha cópia dun realizado para 
instalar unha presa na locali
dade andaluza de Puebla de 
Guzmán. Desta irregularidade 
ten coñecimento do Valedor do 
Povo e hai apresentado un 
contencioso administrativo 

. diante do Tribunal Superior por 
esta e outras irregularidades 
graves, como por exemplo no 

tocantes ás actas de expro
priación -que non cantan coas 
preceptivas sinaturas dos re
presentantes municipais e dos 
proprietários dos terrees. 

Ante a lentitude dos contencio
sos e a necesidade de inte
rromper o proceso de constru
ción do encero, a Coordenado
ra recorreu a esta querela cri
minal. Segundo unha das suas 
integrantes, Paloma Fernán
dez Nogueira, a querela non 
interfire no contencioso e da 
sua resolución poderia vir da
da unha orde de suspensión. 

Ademais desta iniciativa, 
a Coordenadora vai co 
municar ao Valedor do 
Pavo que a Xunta ainda 
non respostou ás peti
cións de suspensión do 
proceso de construción 
do encero formuladas o 
pasado 24 de Setembro, 
cando é a sua abriga fa
celo. 

to u a querela diante do 
Xulgado número cinco de 
Compostela contra o que 
até hai un mes foi presi
dente de Augas de Galiza, 
Emílio García Gallego, 
contra o actual presidente 
e anterior vicepresidente, 
Agostiño Hernández de 
Rojas, e contra a letrada 
que asinou o estudo de im
pacto para o encero. Se
gundo os denunciantes, 
estas tres persoas supos
tamente terian incorrido en 
prevaricación ao, como 
funcionários públicos, to
mar unha decisión inxusta 
con coñecimento de cau
sa, xa que os tres asinaron 
un escrito no que se di que 
o estudo de impacto é tec
n icamente perfeito, cando 
segundo a Coordenadora 
non houbo un estudo prati
cado sobre o terreo. lgual
m ente, a Coordenadora 
agarda que se produza a 

Coas centrais proxectadas, a fervenza de Segade queda sen auga 
O recén apresentado proxecto no Diário Oficial de Galiza para aproveitamento 
enerxético do salto inclue a construción de duas centrais hidroeléctricas. Unha dela 
estaría a pé de encoro e a outra cen metros máis abaixo. lsto suporia que queda
ría sen auga a fervenza de Segade, que aparece na ilustración nun vello gravado. 

En realidade , a Coorde
nadora acusa ás autorida
des autonómicas de em
pregar sistemaficamente 
a estratéxia da falsidade 
e da calada por resposta. 
Primeiramente, en 1995 
Augas de Galiza argu
mentou que a presa tiña 
como por obxecto submi
nistrar de auga ao Salnés 
e empregou ese argu
mento para declarar a uti
lidade pública do proxec
to, cando posteriormente 
anuncíou o aproveitamen
to enerxético do salto .+ 

O Ponto de Atención Continuada atenderia urxéncias 24 horas ao dia 

Viciños de Foz maniféstanse en Compostela en demanda dun PAC 
-0- P.C. 

Uns 700 viciños de Foz achegá
ronse a Compostela o pasado 
Sábado 24 de Outubro, para re
clamar, diante da consellaria de 
Sanidade, un Ponto de Atención 
Continuada (PAC). Entanden que 
o concello ten entidade dabondo 
para contar cun servizo de urxén
cias as 24 horas do día e desbo
tan a alternativa oferecida por 
Sanidade de adscribirse ao PAC 
de Burela, polas moléstias que 
ocasionarían os translados, so
bretodo, aes viciños da zona ru
ral. A sua intención é continuar 
coas mobilizacións e manter a 
unidade existente até o momen
to, lego do éxito acadado coa 
concentración de Compostela. 

O concello de Foz ven deman
dando, desde o ano 1992, servi
zos de urxéncias con presenza 
do personal sanitário as 24 ho
ras do día. Daquela fixérase un
ha recollida de máis de 3.000 si
naturas que foran entregadas na 
Delegación Provincial de Sani
dade sen que se modificara a si
tuación. No ano 1995 retomó use 
a demanda e houbo un pronun-

ciamento plenário reclamando a 
PAC, pero tampouco se conse
guiu o éxito esperado. Na actua
lidade, logo de terse restruturado 
o mapa dos centros de atención 
primária, Foz continua sen servi
zo· de atención de urxéncias e os 
viciños están dispostos a mobili
zarse até que a consellaria ceda 
ás suas demandas. 

As alternativas propostas polo 

A. PANARO 

conselleiro de Sanidade, Xosé 
Maria Hernández Cachón, aos 
representantes da Comisión de 
viciños na última entrevista que 
mantiveron, eran adscribir a Foz 
ao PAC de Burela ou manter a 
situación tal e como está na ac
tualidade. Polo de agora, o con
cello da mariña luguesa dispón 
unicamente de gardas localiza
das por teléfono ou no enderezo 
do médico. Sen embargo, eles 

aseguran que esta modalidade 
"non sempre funciona, porque 
ás veces non das atopado ao 
doutor". 

Alén diso, o PAC de Burela ain
da non está construido e a pre
visión é de integrar a Foz de for
ma experimental durante un pe
riodo de 6 meses , para logo 
avaliar a efeitividade do servizo. 
Francisco Teixeiro, concelleiro 
do BNG indica que a avaliación 
"como a fai a consellaria de Sa
n idade vai resultar efeitiva, á 
contra do que pensen os viciños 
e mália os transtornos que lles 
ocasione ter que transladarse". 

Os PAC están concebidos para 
núcleos de povoación de entre 
30.000 e 40.000 habitantes. Foz 
conta cun censo de tan só 
10.000 pero durante o verán a 
sua povoación chega a triplicar
se e no curso escolar tamén se 
incrementa pela chegada de 
alunes aes distintos centros que 
hai na zona. Tamén se sinala o 
dinamismo do sector da cons
trucción como unha das causas 
que provoca o incremento povo-
9cional durante o inverno.+ 

29 DE OUTUBRO DE 1998 

A casa consistorial 
de Oza dos Rios 
está a cair 

O pasado Domingo 25 de 
Outubro o conselleiro Xosé 
Guiña visitou concello de Oza 
dos Rios para apresentar un 
proxecto de construción do 
abastecimento da auga por un 
valor de 202 millóns de 
pesetas. Pero o titular do 
departamento de Política 
Territorial houbo de quedar 
portas a fóra da casa 
consistorial porque o alcalde, 
Xosé Ramón Peón Pérez 
(PP), recibiuno na rua porque 
a sede do concello está a cair. 
O edifício erixiuse hai 25 anos 
e padece aluminosis, é dicer, 
que o hormigón co que está 
feíto ten máis area que 
cemento e corre risco de 
derrubamento. + 

Manifestación en Ourense 
contra o emprazamento 
de Ucosa 

Centos de ourensáns 
sairon á rua o Luns 26 de 
Outubro para manifestarse 
contra a ubicación do 
centro multitendas Unión 
Comercial de Ourense 
(Ucosa). Os convocantes, 
da Asociación en Defensa 
das Ribeiras do Miño, non 
expresan a sua posición 
contra o proxecto, 
promovido por 
empresários ourensáns, 
senón contra do seu 
emprazamento ás beiras 
dorio nunha zona 
calificada até agora como 
verde. Apoiaban a 
manifestación os 
representates do PSOE, IU, 
UGT, CCOO, CIG e 
diferentes asociacións 
viciñais. Non participaron 
na mobílización nen o PP 
nen o BNG, quen nun 
pleno do concello apoiaron 
a recallficaclón dos terreos 
e a construción deste 
centro comercial por 
entender que é un xe ito de 
contrarrestar a instalación 
dos hlpermercados 
foráneos.+ 

O proprietário da canteira 
de Vimianzo convence 
aos viciños a cámbio 
de postos de traballo 

O proprietário da canteira de 
Vimianzo situada nun lugar 
paisaxístico conqueriu o apoio 
dos viciños da parróquia, 
segundo estes manifestaron 
ao alcalde, o socialista 
Alexandre Rodríguez. Pero os 
viciños impoñen duas 
condicións para apoiar a 
canteira: a primeira que na 
explotación contraten a 
persoas empadroadas no 
concello e a segunda que se 
respeite e se adecente a zona 
da Pedra da Barca, unha 
formación rocosa que lembra 
a un navío. O responsábel da 
canteira indicou que, ademais 
de ser amigo dos viciños, é 
"ecoloxista, pero dentro duns 
límites".• 
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Compostela acolleu unha das manifestacións de ensinantes de maior asisténcia de todos os tempos. A. PANARO 

O acorde asinado por CCOO, ANPE e CESIF suporá a supresión de alomenos 836 postas de traballo 

A folga de profesorado paralisou o ensino secundário 
-0- PAULA BERGANTIÑOS 

A maioria dos ensi nantes de 
Secundária, máis do 80 por 
cento segundo as organiza
cións convocantes, sumábase 
o pasado Martes 27 á folga 
convocada en contra do acor
de que sobre a adscrición de 
profesorado asinou a Conse
llaria de Educación coas orga
nizacións sindicais CCOO, AN
PE e CESIF. Ao tempo celebrá
base en Compostela unha das 
manifestación de ensinantes 
con maior asisténcia dos últi
mos tempos. A proposta de 
Catálogos dos Cadros de Per
soal dos Centros xa adianta 
que alomenos 836 docentes 
perderán o seu pesto de traba
llo como funcionários no cen
tro no que estaban destinados. 

"Que despracen a Currás, que o 
supriman sen máis" foi unha das 
consinas repetida polos miles de 
manifestantes que acudiron a 
mobilización convocada pala Co
ordenadora de Profesorado de 
Secundária, CIG, STEG e UGT. 
Para estas organizacións sindi
cais o "exito da folga" puxo de 
manifesto a oposición da maioria 
dos traballadores a un acorde 
que califican de "reconversión" 
que vai provocar que parte do 
profesorado perda a sua praza 
ou para non ser trasladado teña 
que impartir clase en máis de un 
centro ou matérias afins nas que 
non está especializado para non 
ser trasladado .. 

Ás críticas ao acordo que os 
convocantes fixeron públicas . 

nas últimas duas semanas, sú
manse agora as cifras do núme
ro de prazas que nun primeiro 
momento xa fican suprimidas. 
Dos Cadros de Persoal dos 
Centros -elaborados pola Con
sellaria de Edu-
cación e os sindi-

visiona! e bloquea a opción de 
aceder a un posto como funcio
nário de carreira do profesorado 
interino", engade. 

Outro dos factores que pode de-
rivar na supresión 

catos asinantes 
do acorde sen 
contar, como 
acontecía até o 
momento, coa 
opinión das direc
ción s e dos 
claustros- tírase 
que 836 profeso
res perden o seu 
pasto de traballo 
como funcioná
rios nos centros 
nos que estaban 
destinados. 

Para non ser 
transladado, 
moito 
profesorado, 

de máis pastos 
de traballo a cur
to prazo é que a 
pesar de que 
existe un prazo 
de cinco anos pa-
ra levar a efecto 
a proposta, a 
Consellaria de 
Educación non 
garantiu que du
rante este tempo 
non se vaia a mo
dificar a rede de 
centros do ensino 
postobrigatório 
en base a cal o 
profesorado vai 
solicitar a sua 
praza. Tamén te-

terá que impartir 
aulas en máis 

Os convocantes 
denúncian que es
ta cifra inicial au
mentará co tem-

de un centro e 
matérias afins 
nas que non está 
especializado. 

po, entre outras 
razóns, porque 
"como elemento 
desmobilizador, a 
Consellaria está a sobredimen
sionar os catálogos nalguns cen
tros e matérias cando se sabe de 
antemán que esas prazas nunca 
sen van cubrir nen sair a concur
so", sinala Anxo Louzao, da 
CIG-Ensino, que lembra que o 
futuro do catálogo vai estar supe
ditado ás disponibilidades orza
mentárias da Administración. "A 
supresión de pastos de traballo 
tamén vai dificultar a posibilidade 
de acadar un posta de traballo 
definitivo para o profesorado pro-

ñen apontado as 
organizacións 
convocantes que 
o feito de que 
non se coñezan 

nen se negociaran as zonas 
educativas a efeitos de adscri
ción e do direito preferente no 
concurso de traslados, indica 
que o proceso vai ser un fraude. 

O exemplo ainda é ben recente. 
A rede de centros de Primária 
feita pública no 1996 supuxo a 
eliminación de 1.100 prazas. 
Dous anos despois de facerse a 
adscrición publicouse un novo 
mapa que sumaba 146 supre
sións máis. 

Novas mobilizacións 

Se a folga do día 27, a campaña 
de recollida de sinaturas entre o 
profesorado e de toma de posi
ción dos claustros en contra do 
documento, non revirte nun cám
bio de atitude da Consellaria, os 
convocantes seguirán adiante co
as suas mobilizacións "en defen
sa dunha rede de centros que ga
ranta o direito de todos a un ensi
no público e de calidade". É por 
iso que exixen a paralización do 
acordo asinado entre Educación, 
ANPE, CCOO e CSIF e do proce
so de adscrición, a negociación 
dos cadros de persoal dos cen
tros e a renegociación dos crité
rios para a sua elaboración. 

O aval para un ensino 
discriminatório 

Segundo a CIG, a Coordenado
ra de Profesorado de Secundá
ria, SETEG e UGT, o acordo 
que foi asinado pola minoria sin
dical, delimita a oferta de optati
vas, condicionando a sua oferta 
ao cadro. de profesores que ha
xa nos centros e non prevé os 
desdobres para idiomas e tecno
loxia. Asimesmo poñen de mani
festo que tampouco garante pro
gramas de garantia social en to
dos os centros, que só estabele
ce un grupo de atención á diver
sidade naqueles de máis de do
ce unidades e que a provisión 
de vacantes vai estar en función 
da disponibilidade orzamental. 

Como xa se ten denunciado, o 
acorde avala unha rede de cen
tros do ensino post-obrigatório 

que constitue unha oferta insufi
ciente de prazas, afonda na dis
criminación do alunado por ra
zóns xeográficas e económicas 
e non ten en canta a realidade 
socioeconómica das comarcas 
como critério para implantar os 
ciclos. A oferta de bacherelato 
de Artes, Tecnolóxico e de ciclos 
formativos é insuficiente. Na 
maioria dos centros implantaran
se duas modalidades de Bache
relato -que é a oferta mínima 
que exixe a LOXSE- en moitos 
estudantes terán que cámbiar de 
localidade para poder cursar o ti
po de bacherelato que necesitan 
para entrar en determinadas titu
lacións universitárias ou ciclos 
formativos superiores. 

CCOO portavoz 
da Consellaria 

A atitude de CCOO, organiza
ción sindical que representa o 
27% do profesorado, tamén é 
duramente criticada. "Non só es
tá senda coxestora dunha políti
ca educativa da Xunta de Galiza 
que está a deteriorar o ensino 
público, senón que actua como 
portavoz da Consellaria sacán
dolle en moitos casos as casta
ñas do lume", sinala Louzao da 
CIG. Este representante sindical 
lembra que os Catálogos dos 
Cadros de Persoal dos Centros 
foron apresentados primeiro en
tre os ensinantes por ce 00 e 
lago remitidos por Educación. " 
Sen embargo, sabemos que a 
quen ternos que enfrentarnos é 
a Consellaria que tamén é a que 
ten nas suas mans a posibilida
de se resolver o conflito". • 



Criminais en perigo 
MANUELCAO 

A disputa xurídico,política arredor do ditador e xenocida 
chileno é un bon exemplo de que a internacionalización e 
a globalización non son conceitos só aplicábeis ao ámbito 
económico. As accións emprendidas polo xuíz Garzón e a 
consecuente detención do golpista Pinochet na clínica 
londinense polas autoridades do Reino Unido son un sinal 
preocupante para todos os suxeitos que dun xeito ou dou, 
tro tiveron claro que a humanidade está basicamente des, 
tinada a que alguén malle nela sen cortapisas legais ou 
-menos ainda- morais. Esas frases de "algo farian", "non 
eran anxos", etc., son argumentos en si mesmos para os 
que pensan que, polo momento, os outros son sempre un 
perigo porque existen. O diálogo e a negociación cos dife, 
rentes e adversários son asignaturas tan difíciles para este 
tipo de personaxes que se pasaron a vida escomando que, 
chegado o momento, xa só saben topar. 

A criación do Tribunal Penal Internacional (TPI) o 18 de 
Xullo de 1988 en Roma é un primeiro indicador de que se 
empeza a extender a ámbitos até agora reservados á sebera, 
nia e discrecionalidade dos Estados a responsabilidade por 
delitos como xenocídio, crimes de guerra, crimes contra a 
humanidade e agresión cometidos por calquer cidadán de 
calquer pafs. Como <licia Gjis de Vries, Presidente do Gru, 
po Liberal no Parlamento Europeu: "As nacións non co, 
meten crimes de guerra. Son os indivíduos os que o fan. 
Polo tanto, os autores han ser perseguidos. Para que o ciclo 
da violéncia se rompa, as vítimas deben poder comprobar 
que se fai xustiza". Alguns países encabezados por EEUU e 
China non apoiaron a criación do TPI privando de eficá, 
cia prática ás posíbeis actuacións <leste novo organismo 
global. Mais a presión política e social acabará por obrigar 
a estos e outros países a sumarse ao consenso para construir 
institucións globais que penalicen decisivamente a comi, 
sión de delitos contra os direitos humanos. A actuación de 
Garzón, seguida por accións semellantes noutros países é 
un grande e necesário paso nesta liña. 

Augusto Pinochet. 

'A criación do Tribunal Penal 
Internacional é un primeiro 
indicador de que se empeza a 

extender a responsabilidade por 
delitos como xenocídio" 

As reaccións diante da posibilidade de colocar a Pinochet no 
banquiño dos acusados e a sanción penal consecuente acaba, 
ron por retratar a cada un dos axentes e persoeiros políticos 
ou sociais sendo destacábel a do actual Presidente da Xunta 
de Galicia tan favorábel a Pinochet, máis que nada, porque 
deixa en mal lugar aos cidadáns galegos en xeral sempre re, 
fractários á violéncia política ou social sistemática cometida, 
en cámbio, por determinados persoeiros que se arrogaron 
fraudulentamente a sua representatividade. Asi, un inquérito 
realizado por Sondaxe para La Voz de Galici.a, publicada o 22 
de outubro, sinalaba quemáis do 70% dos galegos apoiaba a 
detención de Pinochet mentras case un 60% aprobaba a pe, 
tición de extradición para xulgalo en España. 

Finalmente, convén sinalar que o castigo aos delincuentes 
contra a humanidade non pode verse limitado pola exis, 
téncia de intereses económicos ou empresariais en deter, 
minados países. O investimento no respeto aos direitos hu, 
manos sempre produce réditos económicos favorábeis, pois 
os povos non esquecen e sempre acaban dando boa conta 
dos tiranos e asasinos para convertelos en lixo histórico.• 
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MANUEL SENDÓN 

A Xunta prepara a criación do Instituto 
Galega da Enerxia dazaseis anos despois 
do basco e sete despois do catalán 
* M. VEIGA 

O governo galega deu xa a co
ñ e ce r o proxecto de lei de 
criación do Instituto Galega 
de Enerxia, nun intre no que o 
sector vive os cámbios máis 
importantes dos últimos anos. 
Os nacionalistas acusan á 
Xunta de carecer dunha estra
téxia enerxética e de avanzar 
con indefinición e lentitude. 

O retraso en criar un Instituto 
Galega de Enerxia é patente se 
se compara co seu equivalente, 
o Ente Basca da Enerxia, criado 
en 1982, ou co catalán nacido o 
3 de Maio de 1991. Mesmo a co
munidade de Castela-Leon can
ta cun organismo similar aproba
do en Decembro de 1996. 

O grupo parlamentar do BNG 
pensa solicitar ademais a devo
lución do proxecto ao governo, 
ao considerar que non deseña 
unha estratéxia para o sector, 
nen evitará a dependéncia de 
Galiza a nivel enerxético que xa 
se preve para os próximos anos. 

O deputado nacionalista Xosé 
Diaz afirma que a Xunta copiou 
o articulado da lei catalana, pero 
"podou o contido". Diaz lembra, 
por exemplo, que o ente basca, 
criado hai dazaseis anos, sofriu 
unha reforma de ampliación o 
13 de Marzo de 1988, de modo 
que a sua finalidade non está xa 
só dirixida á enerxia, senón ta
mén a xestión e prestación de 
servizos en matéria de auga, te
lecom unicacións, etc. 

Galiza exporta na actualidade o 
50% da enerxia que produce, 
grácias sobre todo á sua potén
cia hidráulica e ás centrais térmi
cas de Meirama e As Pontes, 
que usan como combustíbel o 
carbón. Está previsto sen em
bargo que Meirama deixe de 
funcionar no ano 2004 e As Pon
tes, no 201 O, por agotamento do 
lignito. Daquela a supervivéncia 
das duas térmicas viria dada po-

lo uso de gas ou polo sistema 
combinado de gas e carbón. 

A rede de distribución de Gas 
Galicia só ten potencial para 
atender a previsíbel demanda 
familiar e de pequenas empre
sas, pero carece de capacidade 
para servir complexos de enor
me gasto de enerxia como Sa
bó n, na Coruña, Alumina de 
San Cibrao, o complexo petro
químico que ten previsto criar o 
grupo Toxeiro ou as duas térmi
cas mencionadas. Estímase 
que a demanda destas empre
sas, situadas nun rádio de 70 
quilómetros, acadaria os 30 mi
llóns de termias. 

Un futuro incerto 

As posibilidades de futuro a este 
respeito son tres. Primeira: que 
as térmicas de Meirama e As 
Pontes desaparezan ao acabar-

se o carbón, de modo que Gali
za deixaria de ser unha poténcia 
de produción eléctrica, e que o 
proxecto de T oxeiro non se leve 
a cabo. Segunda, que todas 
elas funcionen mercando gas 
das regasificadoras de Bilbao 
ou Barcelona, co previsíbel en
carecemento que supón o seu 
traslado até Galiza. Terceiro 
que se construa unha regasifi
cadora en Galiza de modo que 
estas factorias e outras máis 
poidan ser atendidas a un prezo 
competitivo. 

A criación da regasificadora per
mitiría a diversificación da entra
da do gas e polo tanto unha 
maior autonomía enerxética. O 
gas para a mesma chegaria en 
barco, tal e como chega xa ao 
porto de Bilbao, grácias a un 
acordo entre o Ente Basco de 
Enerxia e a multinacional sumi
nistradora Amoco. • 

O PP galego non ten enerxia 
O retraso da Xunta para criar o 
Instituto Galega da Enerxia non 
pode ser casual. Tampouco po
de ser casual que a iniciativa 
de criar unha regasificadora ve
ña do sector privado, en con
creto do grupo Toxeiro e Caixa 
Galicia, en canto o governo au
tónomo permanece dormido. 
Tampouco pode ser mero de
sinterés que o proxecto de lei 
agora en estudo prevea un Ins
tituto moito máis corto de com
peténcias que o basca, o cata
lán ou o castelán-leonés. A cla
ve deuna a pasada semana o 
PP nas Cortes, votando en con
tra da proposta do BNG de criar 
unha regasificadora en Ferro!, 
desmentindo asi as boas pala
bras de Fraga a pral da regasi
ficadora e mesmo o seu viaxe a 
Líbia co empresário T oxeiro pa
ra talar do suministro de gas. 

Tanta inoperéncia non pode ser 

froito da incapacidade, senón da 
submisión a intereses alteas a 
Galiza. En temas cruciais como 
o da enerxia é onde se demos
tra a inexisténcia real dun PP 
galega. Máis alá das declara
cións e da propaganda mediáti
ca, Fraga e Guiña carecen de 
poder en Madrid. A estratéxia 
trazada preve que o gas veña 
ás empresas galegas das rega
sificadoras de Bilbao, Zaragoza 
ou Barcelona. Será a un prezo 
máis alto, o que restará compe
titividade ás nasas empresas ou 
a outras que pretendan instalar
se. A ventaxa enerxética de Ga
liza dos últimos anos beneficiou 
á criación dunha indústria forá
nea, posta que o 50% desa 
enerxia era exportado. Pero o 
panorama pode ser dentro de 
moi pouco, coa paralización de 
Meirama e As Pontes, ainda 
piar. Levamos camiño de con
vertirnos en deficitários. • 
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O boom imobiliário 
O sector imobiliário estase convertendo en 
valor refúxio para os investidores, logo da in
certeza en que se atopa o mercado bursátil, a 
entrada das economias europeas nun ciclo 
descendente e a caída da cotización do dólar. 

O que acontece no mercado imobiliário do Es
tado español indica que os especuladores, por 
unha banda, e os titulares do chamado "diñeiro 
negro", pola outra, dirixen os seus investirrien
tos cara á compra de chan, locais comerciais e 
naves industriais. A compra de pisos novos e de 
segunda man ubícase en segundo plano,- mália 
viver un grande repunte nos últimos meses. 

O terceiro trimestre <leste ano viu como se 
producia un requentamento do sector imobi
liário. A afloración do diñeiro negro, presio
nado pola cercania do euro, o final do exer
cício fiscal e a desviación de investimentos 
do mercado de renda variábel, fixerori que as 
transaccións imobiliárias creceran nun 30% 
sobre 1997, segundo voceiros do sectÓr . . Os 
prezos dos bens imóbeis rematarán o ano 
1998 cunha suba perro do 6%. Para o ano 
que ven, a presión especulativa pode produ
cir subas máis radicais . Desde o Governo 
central falábase a semana pasada de que a ac
tividade da construción incrementarase este 
ano nun 6,5% e ainda máis en 1999. 

Xa se sabe o que pasa cando os especuladores . 
entran nun sector da economía: soben os 
prezos, neste caso da vivencia, os oficinas, o 
chan industrial, etc. A situación é máis peri
gosa porque non se trata dunha suba con
xuntural. A desaceleración da economía non 
fixo senón empezar e o translado dos especu
ladores ao sector imobiliário vai para tempo. 
O que significa que a baixa dos tipos de xuro 
non se traducirá necesariamente en maiores 
posibilidades de comprar vivencia para os ci
dadáns. Os especuladores chegaron para que
dar e a intención é manter inflados os prezos 
durante o tempo que sexa necesário. 

Xeograficamente, é o corredor mediterráneo o 
que está a sofrer maiormente os embates dos 

especu,ladores, con ·prezos de escándalo. As zo
nas costeiras do estado español séguenlle os 
pasos. No caso galega, son A Coruña e Ponte
vedra as zonas máis afec-

meses en concretar unha operación. E danse 
moitos casos de puxas de tres ou catro com
pradores polo mesmo ben imóbel. 

Entrando na análise do tadas polo incremento de 
prezos. Case un 30% das 
transaccións que se reali
zan nestas zonas costeiras 
corresponden a compra
dores dos países da zona 
euro, segundo refiren os 
voceiros do sector imobi
liár io. Isto indica, sen 
dúbida, que unha parte 
do diñeiro da bolsa estase 

'N ,, . os prox1mos meses 
que significa esta tendén
cia, pódese concluir que 
o ''boom imobiliário" si
nala que os investidores 
se preparan para un lon
go periodo de baixo ren
dim en to no sector de 
renda variábel e que nos 
próximos meses produci-

producirase unha grande 
presión sobre o chan 

de titularidade 
municipal" 

dirixindo cara aos imó-
beis. Entre outras causas, 
porque se trata de com-
pras de segunda vivenda, feítas con clarG inte
rese de engordar o capital investido. Outra 
pista que abona esta análise estriba no feito de 
que a compra <lestes bens se realiza no mesmo 
dia, cando normalmente se tardaba case tres 

rase unha grande presión 
sobre o chan de titulari
dade municipal a fin de 
concretar os cámbios de 

uso. Coa cercanía dun proceso eleitoral muni
cipal en todo o estado, non hai que perder de 
vista quen apoia a quen e ler a letra miuda dos 
programas eleitorais daqueles candidatos que 
falan de reformas urbanas. + 
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Os sindicatos de clase 
intentarán lograr 
a maioria en Citroen 

O Venres dia 30 teñen lugar 
eleicións sindicais en Citroen, 
factoria que conta cun censo 
eleitoral de 9.201 traballadores. 
As tres centrais de clase, CIG, 
CCOO e UGT intentarán arre
batar ao SITC a maioria abso
luta que este último ostenta no 
comité. As tres centrais coinci
den en sinalar que de haber li
berdade real, o sindicato ama
relo perderia as votacións. Ci
troen atravesa un bon momen
to económico, o que levou á 
empresa á contratación de xó
venes traballadores eventuais, 
precisamente o sector máis 
presionábel pala direción nes
tas eleicións, dada a precarie
dade dos seus contratos.• 

A crise da bolsa 
fuco perder 108.000 
millóns de pesetas 
aos aforradores galegos 

Os últimos tres meses 
resultaron nefastos para os 
investidores galegas en bol
sa. Segundo un informe da 
Consellaria de Economia as 
suas perdas neste periodo 
superan os 108.000 millóns 
de pesetas. Segundo os téc
nicos da Xunta, estas 
perdas poderian ter 
repercusións negativas so
bre o consumo e sobre o 
gasto privado en xeral. Un 
recorte da demanda interna 
resultaria moi negativo para 
a economia galega, segun
do os analistas da Xunta. • 

Javier Arenas, Minsitro de Traballo. 

Os sindicatos 
mobilizaranse 
contra a reforma 
dos contratos parciais 

Nen CCOO e UGT, nen as 
centrais nacionalistas, se 
mostran dispostas a aceitar a 
reforma do contrato a tempo 
parcial, proposta polo governo 
central. As centrais estatais, 
pésie a ter apoiado a reforma 
laboral, consideran agora que 
o cámbio que pretende o mi
nistro Javier Arenas perxudi
cará aos traballadores. CCOO 
e UGT piden a mellara da pro
teción social, mentres que a 
CIG solicitou a criación dun 
salário social para os obreiros 
sen nengunha retribución. Ta
mén se está a debatir o 
proxecto de incentivar ás em
presas que rebaixen a xorna
da laboral a 35 horas 
semanais.• 
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Orzamer1tos autonómicos: 
' ' 

o reflexo da dependéncia financeira de· GalizG 
90- TERESA VARELA 

O Governo galego ven de pre
sentar o proxecto de Orzamen
t os para 1999 cifrado en 
970.000 millóns de pesetas, 
unha cantidade dabondo im
portante para invitar a reflexio
nar sobre a xestión das contas 
públicas levada ·a cabo polos 
sucesivos executivos de Ma
nuel Fraga que, desde a súa 
chegada a Xunta, dispuxeron 
de 6,2 billóns de pesetas distri
buidos entre os nove orzamen
tos do periodo 1990-1998. Ao 
analizar como se ingresa e en 
que se gasta esa inxente canti
dad e de recursos públicos 
queda de manifesto a depen
d énci a financeira de Galiza 
respeito do Estado e a limitada 
autonomia polrtica do seu Go
verno para decidir o destino 
dos recursos públicos anuais. 

Se un se detén a estudiar a on
de foron a parar os 6,2 billóns de 
pesetas presupostados desco
bre tres características : o forte 
peso dos gastos de funciona
mento do conxunto da Adminis
tración, o progresivo aumento do 
custe da débeda pública e a dis
minución do investimento real. 

Os gastos de funcionamento 
-persoaJ e compra de bens e ser
vizos- consumen anualmente un
ha média do 44 % dos fondos dis
poñíbeis, o que supuxo perta de 
2,6 billóns de pesetas no período 
analizado, ainda que os expertos 
consideran que a cifra está "mi
nusvalorada" porque no11 recolle 
todos os saJários dispersos neu
tras partidas dos orzamentos. En 
canto a carga financeira da débe
da -gastos en xuros e amortiza
cións- pasa dos 8.1 05 millóns de 
pesetas de 1990, un 2,3% do or
zamento dese ano, aos 53.743 
millóns de 1998, que equivale ao 
5,8% dos recursos autonómicos 

· dese exerclcio. Neutras palabras, 
o custe dos números roxos da 
Comunidade -que hoxe superan 
os 400.000 millóns- multiplícase 
por seis en cifras absolutas du
rante os últimos nove anos. En 
canta do que indicaría a lóxica, 
ese endebedamento non supuxo 
un incremento do investimento 
real, xa que o capítulo VI reduce 
a metade o seu peso dentro das 
cantas a~onómicas, e mentres 
en 1990 absorbía o 21,6% do or
zamento, en 1998 a cifra apenas 
superaba o 11 % do total. 

Indo ao desglose das partidas 
obsérvase en detalle en quen 
gastou a Xurita 6,2 billóns de pe
setas. Así, en pagar ao persoal 
da Administración e dos seus or
ganismos -capítulo 1 dos orza
mentos- vanse 34 de cada cen 
pesetas, en total algo máis de 
dous billóns nos exercícios exa
minados A segunda partida en 
importancia é o capítulo IV, as 
chamadas Transferéncias Co
rrentes coas que se sufragan 
gastos de funcionamento' de en
tes públicos e privados, e que· · 
consumen o 26% dos recursos 
anuais autonómicos, por riba dos 
1,6 billóns entre 1990 e 1998. 

millóns nos nove anos de manda
to de Fraga. Á compra de bens e 
servizos destinaron un 10,4%, 
arredor dos 646.000 millóns, e 
unha cifra superior ao billón aca
pararon as Transferéncias de Ca
pital, os fondos que a Xunta cSde 
a entidades públicas e privadas 
para que realicen investimentos. 
Por último, sufragar a débeda 
custou 329.000 millóns, o equiva
lente ao 5,3% do orzamento. 

Dependéncia financeira 

Repasadas as partidas de gasto, 
o interese desprázase aos presu
postos de ingresos para analizar 
de onde se nutren as arcas auto
nómicas. As cifras poñen de rele
ve a elevada dependéncia finan
ceira da Xunta, a limitada autono
mia política ou decisória do Go
berno galega e o intenso recurso 
a débeda ao longo do período. 

nado por instán
cias al leas . á 
Xunta, o que limi
ta considerable
mente a capaci
d ade decisoria 
do Governo. 

A nova 
débeda 
non chega 
para pagar 
xuros e 
amortizacións 

O crecente re
curso ao ende
bedamento é o 
tercer rasgo sig
nificativo dos or
zamentos de in
gresos. Desde 
xeito, nos nove 
exercícios anali
zados, o Executi
vo autorizou emi

A dependéncia económica de 
Galiza é evidente xa que máis 
do 80% dos seus ingresos che
gan a Administración central e 
da Unión Europea, a través da 
Participación nos Ingresos do 
Estado (PIE) e dos Fondos co
m u nitários. Esta situación 
perpetúase málio o sistema de 
finanzamento au-

sión de débeda O conselleiro de Economia, Xosé Antón Orza na apresenta
por importe de ción duns onamentos. A. PANARO 

479.000 millóns 
de pesetas, a razón de 53.000 
millóns anuais. Esta tendéncia 
situou a Galiza á cabeza das 
autonomías máis endebedaaas 

tonómico aproba- ~ 
en relación ao 
seu Produto Inte
rior Bruto (PIB) e 
nunha situación 

do para o IA 
quinquénio 1997- falta 
2001 baseado na 
cesión do 30% 
do IRPF ás co
munidades. 

Polo contrário, os 
ingresos por tri
butos próprios e 
cedidos da Xunta 
aportan menos 
do 10%, ao que 
se pode engadir 
os procedentes 
do endebeda
mento -tamén 
prerrogativa do 
Executivo gal~
go-, vía pela que 
se obtivo perto 
dun 8% dos re-
cursos orzamen-
tários, case mé-
d io billón entre 
1990 e 1998 .. A 

de autonomia 
financeira únese 
quemáis da 
metade dos 
ingresos son 
condicionados, o 
seu destino ven 
determinado por 
instáncias alleas 
á Xunta" 

financeira na 
que, desde 1996, 

. a emisión de no
va débeda non 
chega nen P.ara 
pagar os custes 
de xuros' e amor
tizacións que xe
neran os próprios 
números roxos 
da Comunidade. 

Pormenorizando 
nas partidas de 
ingresos, a máis 
elevada corres
ponde ao capítu-
lo IV de Transfe
réncias Corren
tes, na que se re
co 11 e a PIE de 
Galiza, e que 
aporta arredor do 
72% dos recur-

esta falta de autonomía financei
ra únese o feíto de que máis da 
metade dos ingresos -arredor 
do 54%- son condicionados, é 
dicer, o seu destino ven determi- · 

sos anuais, en total unha cifra . 
superior aos 4,4 billóns entre 
1990 e 1998. Neutras pálabras, 
a principal vía de ingresos -que 
aporta anualmente perta de mé-

Como se ingresa ~ 1 
1 
~ irib~tos au.tonómicos

1 
..... .. ....... .. ... ... ...... ... .. 

4
59

5
0
7

.9
0

06
2 

.... .. ...... ... . (. (9,6%) :~.i 
ran erenc1as corren es ....... .. .... .. ......... .. 4. . o . . . . .. . . . .. . . . . 72,2%) <• 

~~':5~:i·:~~~t~e ~api~I : ¡~~:~~i ::::::::: :::::::: !~:i~l 1 
Varios ... ....... ..... .. ..... ...... ... .............. ". .. : .......... 82.053 ....... .. ........ (1,3%) w 

1 
1 

En que se gasta 

Gastos de persoal ................................. .. 2.091.613 ............... (34,0%) 
Bens e servizos ... .............................. ......... 645.626 ............... (10,5%) 

1 
· Guste da débeda ............. ........ ....... ... ......... 328.985 .. ............... (5,3%) 
Transferencias correntes ...... . : ... ............ ... 1 ,609.81 o .............. . (26, 1 %) 
lnvestimento real .... .. ......... ............... ... ....... 932.049 ......... ..... .'(15,1%) 
Tranferencia de capital .... ... .. .... ............ .... .. 534.125 ................. (8,6%) 
Varios ... .......... .. .... ...... ... ... : ..... .... ,. ...... .... .... ... 26.501 .... ... ... .. ... :. (0,4%) 

Fonte: Xunta de Galicia. Orzamentos ini~iais 1990-1998. 

Cifras en millóns de pta. 

dio billón de pesetas- non de
pende da Xunta senon que che
ga por transferéncias externas. 
Para os autores do estudio "A 
economia galega. Informe 
1996/97", auspiciado pala Fun
dación Caixa Gaficia, trátase 
"dunha expresión elocuente da 
dependencia financeira" do pa
ís. Con este diñeiro fináncianse 
os servizos trasbasados. 

As Transferéncias de Capital 
recollen os chamados fondos 
.de solidaridade, como os pro
cedentes da Unión Europea e 
o Fondo de Compensación 
lnterterritorial (FCI). Os orza
mentos contabilizaron ingresos 
por valor de 560.000 millóns, 
un 9, 1 % dos recursos totais. 
En canto aes impostas que 
xestiona a Xunta -próprios e 
cedidos- aportqn un 9,6% aes 
orzamentos, case 600.000 mi
llóns nos exercícios analiza
dos, mentres que a través do 
endebedamento -capítulo IX
chegou o 7,7% dos recursos, 
case 479.000 millóns. + 

On:amentos 1990 • 1998 

Ano Cantidade 

1990 .......................... 349.874 
1991 ............ .. ............ 388.154 
1992(1

) ••••••• • •••••• • ••••••••• 617.661 
1993 ·· ·· ······ ···· ··· ·- ·· ·····675.999 
1994 .......................... 735.454 
1995 .......................... 790.291 
1996 .. .. ...................... 819.625 
1997 ... ........... : ........... 870.051 
1998 ... .. ........ ............. 921.600 

Total consolidado: 6.168.709 

·cifras en millóns de pta. 

Fonte: Orzamentos iniciais 
1 990 - 1 998-. 

(1 ): Entra en vigor a transfe
rencia do Sergas. · 

Os sucesivos governos presi
didos por Fraga dispuxeron de 
6,2 billóns de pts., para aplicar 
a súa política económica entre 
1990 e 1998. 
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Menos ing·resos 
I t 

proprios, menos . ·- . 1nvest1mento 

As cantas públicas nunca se 
executan como foron 
aprobadas no -Parlamento xa 
que son modificadas polo 

1 Governo durante o exercício. 
Eses cámbios orzamentários 
afectan a miles de millóns de 
pesetas que pasan a gastarse 
en conceitos non previstos ou a 
incrementar unhas partidas en 
detrimento doutras, mediante 
ampliacións e reducións de 
créditos ou trasbase de fondos 
entre capítulos ou consellerias. 
As diferéncias entre os 
ingresos e os gastos 
presupostados e os finalmente 
executados aparecen nas 
liquidacións orzamentárias. 

As correspondentes aes 
exercícios comprendidos entre 
1990 e 1996 amasan que a 
Xunta sempre recauda menos 
do anunciado a través dos 
tributos que x~stiona e que o 
investimento total -suma dos 
capítulos VI e VII- é inferior ao 
presupostado polo Executivo. 

A desviación dos ingresos que 
dependen da Administración 
autonómica superan os 46.000 
millóns ao Íongo do período, o 
equivalente a un 12% dos 
recursos previstos por esa vía, 
máis de 6.600 millóns anuais. 
Este persistente desfase foi 
denunciado _polos autores do 

1. estudio "A economía galega. 

1 
Informe 1996/97", que califican 
de "inadecuada" esa inercia 

1 orzamentária "que máis ben 
1 parece froito dun 

comportamento buscado que 
1 desviacións comprensíbeis de 
1 carácter aleatório'~. 
1 
1 
1 
1 

1 
i 
1 

Esta disminución dos ingresos 
queda ao descuberto ao facer 
a liquidación da Canta Xeral 
-a que non inclue aos 
organismos autónomos-, e 
supón unha disminución da 
capacidade para sufragar 
investimentos o tempo que 
conl~va ampliar as 
posibilidades de que medre o 
déficit público. 

Unha forma de que isto non 
ocurra é disminuindo ou 
demorando o gasto previsto, o 
que non deixou de afectar aos 
investimentos. De feíto, a 
liquidación dos capítulos VI e 
VI 1 da Canta Xeral do 
presuposto amasa unha 
redución dun 3% nesas 
partidas, en total 30.245 millóns 
de pesetas, de tal xeito que nos 
sete anos analizados, coa 
excepción do biénio 1991-1992, 
sempre se efectuou menos · 
investimento do previsto. 

1 Se algo evidencian as cifras . 
1 orzamentarias é que os 

sucesivos Governos 
I _ presididos por Fraga, a ponto 
1 de cumprir unha década na 
E Xunta, foron incapaces de 
1 gañar cuotas de autonomía 
I financeira para Galicia. Os 

recursos para levar a cabo a 
i política económica deste país 
1 · seguen dependendo dos 
B fondos e das subvencións que 
I chegan de tora, algúns, como 

os da Ur'lión Europea, de 
B dubidosa permanéncia ho 

Por detrás ven o investimento re
al, ao ·que se. adicou un 15% do 
orzamento anual, uns 930.000 "-lm!ffii)B1ffiit~l%.l"'tiffi'" •••~••&ifil~ 1 futuro.• 
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O PASSADO DIA 9, DOENTES MENTAIS, FAMILIARES E PESSOAL ASSJS, 
TENCIAL DOS CENTROS DE REABILIT A(:OM; DE GESTIOM PRIVADA, MA, 
NIFESTAVAN,SE EN COMPOSTELA, PARA PEDIR AJUDAS DIGNAS. O AU, 
TOR DESTE ARTIGO CONSIDERA QUE A XUNTA EVITA FACERSE CAR, 

GO, ATRAVÉS DO SERGAS, DA SAÚDE MENTAL E QUE MANTEM UMHA 
"MISÉRIA ASSISTENCIAL REAL", BAIXO A APARIÉNCIA DUNHA SAÚDE 
"PÚBLICA, COMUNIT ÁRIA E ACHEGADA ÁS NECESSIDADES DOS 
USUÁRIOS", OS CALES PROCEDEM ADEMAIS DAS CLASSES MAIS FEBLES. 

O passado dia nove de Outubro, mais de 
500 pessoas se manifestavam em Compos, 
tela. Desde a Pra\:a do Obradoiro subirom 
até San Caetano em completo silencio. Os 
curiosos que miravarn o seu passo, o faziam 
com caras de asombro, pois aqu,ela gente 
nem berravam consignas, nern ergufarn o 
punho, nem metiam a bulha que outros 
manifestantes. Efectivamente, (de ·nom ser 
polas reivindicac;óns escritas nas pancar, 
tas), aquela comitiva semelhava a de 
qualquer peregrinac;om, das muitas que re, 
ceve Compostela ao longo do ano. 

Chegados a San Caetano, todos os mani, 
festantes concentramo,nos junto as verxas 
de ferro, enfrente da Conselheria de Sani, · 
dade. Foi entom, quando, um dos compan, 
heiros c@rrie~ou a ler um documento entre 
o mais respetuoso siléncio dos manifestan, 
tes (na maior parte das manifesta\:Óns, · mui 
poucos som os que atendem a leitura do co, 
municado final). Os polícias nacionais que 
franqueavam a porta de acesso ao recinto 
de San Caetano, assim que escoitarom as 
primeiras frases, abandoarom a sua inicial 
postura de matóns e, com a cabec;a baixa, 
permanecerom como petrificados durante o 
tempo que durou a leitura do comunicado. 

Com a ajuda' de um megafone de mam, as 
verbas do companheiro iam,se gravando 
nas xordas paredes da Conselheria. O co, 
municado que aquele companheiro estava 
a ler, explicava cómo os doentes mentais . 
tambem tinham direitos a umha assistencia 
sanitária digna; fazia umha denúncia públi, 
ca da sua marginac;om, e que, (para sair de, 
la), queriam receve·r um tratamento digno; 
que se doutara aos centros comunitários de 
recursos suficientes e nom ser discrimina, 
dos, nem tratados por caridade. · 

Muitos/as, ingenuamente, esperavamos que, 
(ante semelhantes reivindicac;óns), fizera aé, 

O DESAMPARO APRENDIDO 
RAMOM MUNTXARAZ 

. to de presen\:a algunha autoridade responsá, 
vel da Conselheria. Mas, por aquela pqrta, 
nom "saeu" nengum político. Os únicos que 
aparecerom forom mais polícias, que deixa, 
vam claro aos manife5tantes que, por ali, 
ninguem poderia "entrar" de forma pacífica. 

A maior parte dos manifestantes eram do, 
entes mentais, famlliares, e pessoal assis, 
tencial dos centros de 

nom o Estado. E que esse desamparo, deve 
ser "aprendido" e assimilado polos doentes 
e tambero polos familiares, coma se fose 
um:ha contingencia mais na evolu\:om da 
enfermidade mental, acontecida antes no 
manicómio e agora nas instituic;óns priva, 
das. Um desamparo que, como animais de 
laboratório, os doentes mentais, (com aju, 
da de psico,educadores), devem aprender a 

tolerar para poder co, 
r.eabilitac;om psiquiá, 
tricos de Galiza. Só as; 
sim se podia entender 
que, sendo grave a sua 
margínac;om, e. tantas 
as ra\:Óns que os assis, 
tiam, aquela manifes, 
ta\:om fosse tan calma, 
da. 

'Comec;arom a falar 
vários políticos. 

existir na comunidade, 
resignados a assumir 
que a actual planifi, 
cac;om sanitária é o pa, 
radigma actual das 
ciencias da Saúde, in, 
dicando provocativa, 
mente aos doentes 
mais pobres cómo se 
poderiam curar e reabi, 
litar se fossem ricos. 

Polo que dixerom·, 
éstava claro que, 

para eles, _ 
Por isso, os que ainda 
pensam que .os doentes 
mentais som "agressí, 
vos" e "perigosos", (de, 
pois da manifestac;om 

os doentes ·nom 
contavam" Quando o companheiro 

rematou a leitura do co, 
municado, uµi aplauso 
geral rompeu o silencio 
dos manifestantes que 
come\:amos a berrar as 

do dia nove), deveriam 
reflexionar, e pensar, 
que ninguem demons, 
trou estar mais adestrado ca eles para falar 
sem esperar nunca ser escoitados nem en, 
tendidos; que ninguem tem tanta experien, 
cia coma eles para reconhecer que as "por, 
tas abertas" para tantos, som portas que 
eles nunca poderam atravesar, nem sequera 
na véspera do "dia de portas abertas", que a 
ONU demagogicamente proclama como 
"Dia Mundial da Saúde Mental". 

A mensagem introduzida polos planificado, 
res da Saúde Mental da X unta, (tanto de 
palavra, como mediante os planos de polí, 
tica sanitária), ante os familiáres, pessoal 
sanitário e doentes, é que o seu desamparo 
social actual é umha realidade irremisível, 
que a~ontece ao margem do que faga ou 

consignas que as associa\:Óns de familiares 
ali presentes tinham pr~paradas. Mas, a 
maior parte dos doentes permanecía indife, 
rente, coma se aqúelas consignas nom fos, 

· sem com eles. Norn seria esta indiferencia, 
porque sabiam que os direitos que outros re, 
clamavam para eles nunca se plasmariarn 
em factos concretos? Nom seria porque de, 
sejavam ser tratados dignamente, sabendo 
que seguiriarrí a ser tratados com os hipócri, 
tas e estériles patemalismós de sempre? 

Nom há dúvida nengumha de que os doen, 
tes que aceitaron acúdir a aquela manifes, 

. tac;om, só foi porque olharom que os seus 
familiares e os profissionais que os assistiam 
estavam ali com eles, cóvado com cóvado, 

fazendo frente a hipocrisia dos políticos e, 
(também há que dezí,lo), ante a indiferfo, 
cia durnha boa parte da sociedade. 

Desde San Caetano, comec;arom a caminhar 
deica Vite. Entrarom na Casa da Cultura, e 
ocuparom por completo, e em perfecto or
dem, o enorme salom de actos. Desde a tari, 
rna, comec;arom a falar vários político re
presentantes de distintos partidos. Polo que 
ali dixerom, estava claro que, para el s, o 
doentes nom contavam. Nengum deles se 
dirixeu para nada, aos doentes ali pre entes, 
e isso que eram maiori~, (parte da "maioria 
marginada" da que falava Franco Basaglia); 
e isso que se supom que eram a rac;om máxi, 
ma da sua presen\:a no acto; e i so que as in, 
terven\:Óns dos indignados familiares pun, 
ham o único elemento de lucidez e realismo 
entre a demagógica gfria política. 

Mas, o objectivo principal de aqueles polfti, 
cos, nom semelhava ser outro que acougar os 
ánimos dos indignados familiares e sanitários 
associados, asegurar,lhes que faziam seus, e 
que entendiarn, os problemas polos que att:a, 

.. vesavam e que estavam dispostos a atender 
as suas reivindica\:Óns, sem cair na canta de 
que podiam sair tranquilos de ali, (sem ne, 
cessidade de ''.custódia policial"), e depois 
nom cumprir nada do "prometido", pois as 
principais vítimas, (os que com mais argu, 
mentos que ninguem podiam expür ante eles 
os seus problemas e exigir soluc;óns), nom 
pediam outra cousa que aquelo rematase 
pronto (nom sabemos quantos de nós houve, 
ramos podido subir pola costa de San Caeta
no tomando a medicac;om que eles tomam 
cada día) e que só "reivindicavam" ante os 
políticos que nom se extendesem muito nos 
seus discursos para voltar aos seus lugares 
quanto antes e poder jantar e descansar.• 

RAMOM MUNTXARAZ é psiquiatra do Centro de 
Reabilita~ll;l Comunitário ''Lenda" de Redondeta. 
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Parellamente ás 
campañas 

antidopaxe, 
comezaron 

outras contra o 
uso do alcool 

polos 
deportistas, 

despois de ter 
demonizado o 

tabaco e as 
drogas brandas 

ainda non 
legais. 

Inglaterra vai á 
fronte da 

cruzada e o 
futbolista Paul 
Gascoigne é o 

primeiro mártir. 

ANOSATERRA 

Porque internaron a Paul Gascoigne en Inglaterra por beber 

Deportistas políticamente correctos 
* PUCHEIRO 

A imposición dun xeito de vida 
através do deporte (culto ao cor
po, con todos os derivados pre
cisos, desde instalacións, má
quinas, cremas, alimentos, xuru
pias, roupa e outros avalórios ... ) 
leva ao que agora se chama vi
da sana. Son os deportistas de 
elite quen están obrigados a ser 
os transmisores destes valores 
que, socialmente, se declaran 
fundamentais. O seu exemplo 
vai unido a campañas propagan
df sticas e a leis restritivas. 

As da droga, tabaco e alcool son 
as máis significadas. Se se proi
be o uso do tabaco nos lugares 
públicos, nos centros de traballo, 
nos transportes etc., o deportista 
ten que ser exemplo. Se se ana
temizan as drogas non legais, 
moitas delas usadas civilizada
m ente durante xeneracións e 
que forman parte de moitas cul
turas (ópio, coca, marihuana ... ), 
comézase unha campaña contra 

DA 
TERRA 
AHBAw.ADA 

Acosada 
sexualmente 
na Confraria 
de Cambados 

toda clase de estimulantes, con
tra estas drogas ou contra o do
ping. Precísanse deportistas per
fectos social/políticamente co
rrectos. Se agora a cruzada vai ir 
contra o alcool, xa vemos como 
comezan a anatematizar a todos 
aqueles deportistas que tomen 
unha copa de máis. Hai países 
que xa están a impoñer a análi
ses de alcool aos futbolistas. 

É que lle dá agora aos deportis
tas profisionais por fumar, por 
estimularse ou por beber? Afir
mar que iso é unha novidade 
como están a facer implícita
mente os meios de comunica
ción non é descoñecimento da 
realidade, senón unha grande 
mentira interesada. 

Os devaneos nouturnos 

Non se pode dicer que os depor
tistas sempre fumaron, pero po
diamos citar casos relevantes de 
fumadores que chegaron ao cú
mio, desde lashin, a Cruyff, pa-

A funcionária da Consellaria de 
Pesca destinada na Confraria de 
Cambados, Maria Xosefa Martí, 
nez, denunciou a discriminación, 
a persecución e o acoso sexual 
das que é vítima por parte do Pa, 
trón Maior da Confraria, Xúlio 
Dozo. Todo comezou hai vários 
anos, sendo secretária, cando de, 
tectou unha irregularidade contá, 
bel no referente ás dietas do Pa, 
trón Maior, que el pretendía en 
van que asinase. A partir de en, 
tón, en varias ocasións Dozo aco, 
souna sexualmente e comezou 
unha espiral de tensión e enfren, 
tamentos que provocaron que 
Maria Xosefa estivera dous anos 
ausente do posta na Confraria. 
Primeiramente pediu unha baixa 
laboral por motivos psicolóxicos 

sando por Di Estéfano ou Kubala. 
Os deportistas tamén se axuda
ron cos estimulantes, desde os 
chinos, aos gregos, pasando po
los índios ou pola ldade Média. 
Para iso estaban bs menciñeiros, 
bruxos e chamáns. Agora faise 
cientificamente, con analítica. 

Os deportistas bebian. E beben. 
Santiago Bemabeu tiña a xeniali
dade de baixar ao vestiário madri
dista no descanso cunhas bote
llas de brandi cando o marcador 
non andaba como el queria. As 
pándigas que sempre montaron 
os deportistas, antes e despois 
dos partidos, son gloriosas, ainda 
que xogadores e xornalistas, que 
tamén participaban nelas, sempre 
consideraron que debían quedar 
portas adentro como algo persoal 
que era. Moitos arruinaron a sua 
carreira, é certo. Pero tamén moi
tos, foron grandes deportistas sen 
deixar de pasalo ben. Quen non 
se acorda de Garrincha ou da ba
rriga de Puskas, de Pele e as 
misses, Romário ... Os xénios te-

e despois foi desprazada en comi, 
sión de servizos a Pontevedra Pª' 
ra tratar de tapar o escándalo. 
Cando rematou a comisión de 
servizos, volveu pedir outra bab<a 
laboral por motivos psicolóxicos, 
que rematou recentemente. 

Tras dous anos ausente, Maria 
Xosefa incorporouse ao traballo 
o pasado oito de Outubro. Che, 
gou acompañada de sindicalistas 
da Confederación lntersindical 
Galega, que escoitaron ao Pa, 
trón Maior dicer que non a que, 
ria ali e que ia facer todo o posí, 
bel para botala. Contado, ini, 
cialmente foi asignada ao posta 
que ocupaba anteriormente, pe, 
ro dous dias despois foi despraza, 
da á lonxa, nun lugar no que 

MIKE MALONEY 

ñen que ser iconoclastas éoas 
normas. Non hai máis que andar 
pota noite polas cidades co libro 
de cromos na man. 

Estes desv~os ~ó er~n penaliza
dos por vinganza, cando o clube 
quería desfacerse dun xogador 
por algun motivo, por ter ideas 
próprias, ou por motivos políti
cos, como o caso do nacionalista 
irlandés George Best. Agora, 
Paul Gascoigne, o xenial futbolis
ta inglés, que bebe coma moitos 
dos seus compañeiros, pero que 
é máis xenial, que ten un carác
ter máis inestábel e infantil (co
mo veu desmostrando ao longo 
destes anos) e tomado como bo
de rexenerador desa imaxe mo
ral políticamente correcta que, 
como non podia ser doutro xeito, 
tamén comezou en Inglaterra. 
Pero se esterilizan socialmente 
aos xogadores rematarán co fut
bol, porque o futbol é un estado 
de ánimo colectivo, pero tamén 
individual do actor. Cada deporte 
vai unido a un xeito de vida.• 

non desenvolve nengunha labor. 

Mª Xosefa aclarciu que no seu dia 
non apresentou denúncia diante 
do xulgado polo acoso se:Xual ao 
que era sometida porque non se 
vía capacitada pará levar adiánte 
un proceso dese tipo, de feíto, 
consecuéncia do acoso foi a bab<a · 
laboral por motivos psicolóxicos. 

A Federación da Administración 
Pública da CIG ten apresentado 
un recurso palas discriminacións 
sufridas por Mª Xosefa e a Federa, 
ción da Muller do mesmo sindica, 
to estuda apresentar unha denún, 
cia polo acoso sexual. Neste senti, 
do, poderla haber máis vítimas de 
acoso na Confraria de Cambados, 
denunciaron na CIG do Salnés.+ 
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No Courel teñen que 
pagarlle o táxi ao médico 

Responsábeis do SERGAS 
sinalaron o Martes 27 de 
Outubro que está totalmente 
proibido pagar calquer dos 
servizos dos médicos da 
Seguridade Social e instaban 
a quen se vise afectado por 
estas condutas a que o 
denunciase. A adverténcia 
xurdia tras que un grupo de 
viciños do Courel denunciasen 
que tiñan que pagarllé o táxi 
aos médicos cando ian 
consultar. O caso foi feíto 
público polo portavoz local do 
PSOE quen sinalou que a 
excusa dada polos facultativos 
é que non teñen que utilizar o 
seu automóbil e, que ao non 
haber ambuláncia, recurren ao 
táxi.+ 

A emigración celebra 
o magosto en Azaroa e 
Barcelona 

O Fato Cultural Galego 
Daniel Castelao organiza en 
Azaroa unha série de 
actividades durante o mes 
de Novembro baixo o lema 
Magosto 1998 Gaztainerria. 
Comeza o programa cunha 
misa en galego na parróquia 
da virxe do Carme o dia 12. 
O Venres 13, ás oito do 
serán na Casa do Mar, Filipe 
Domínguez,. membro do 
fato, dará a conferéncia 
Manuel Antonio, a tace 
humana dun poeta 
mariñeiro. O magosto 
popular celebrarase o 
Sábado 14 con castañas, 
ribeiro, polbo e outros 
produtos populares a 
prezos económicos. O 
Domingo 15 de Novembro 
na Torre·de San Pedro 
haberá unha homenaxe aos 
mariñeiros mortos no mar. 

Tamén o BNG en Barcelona 
celebra o Sábado 7 de 
Novembro o seu /1 Magosto 
en La Font de les Planes a 
partir das 12:30. Despois do 
xantar talarán o deputado 
Bieito Lobeira e César 
Guzmán, responsábel do 
BNG en Catalunya. • 

O futuro da selección 
galega a debate 

A posibilidade de criar unha 
selección de futbol nacional é 
un tema que non mor re, como 
amasan os alunos da 
Faculdade de Informática da 
Coruña, que teñen preparado 
para o Xoves 28 de Outubro 
un debate sobre o pasado, 
presente e futuro desta 
reivindicación. Para iso, e 
apartir das sete e media, no 
salón de actos, reunen a 
representantes da federación 
galega, a xogadores, 
adestradores e siareiros. 

Durante os dous últimos anos 
leváronse a cabo diversas 
iniciativas a prol da selección 
de futbol ainda que na 
realidade o proxecto limitouse 
a unha combinación de 
xogadores galegos que 
participaron nun encontro en 
Vigo a favor do Proxecto 
Home e presidido por Manuel 
Fraga.+ 
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Francisco Rodríguez denúncia que dos 571. 762 millóns que inviste o Estado só 18.000 o fai na Gal iza 

O 55% dos parados galegos 
non reciben nengunha prestación por desemprego 
-0- M. SEOANE 

O Bloque Nacionalista Galega 
defendeu no Pleno do Congre
so a devolución ao Governo 
central do proxecto de orza
mentos para 1999 por conside
rar que a sua aplicación vai 
agudizar a discriminación es
tructural de Galiza no conxun
to do Estado. Francisco Rodrí
guez tamén afirmou que "a po- · 
lítica orzamentária do Governo 
central vai prexudicar á maio
ria dos cidadáns españois". 

Con esta prespectiva, 'Francisco 
Rodríguez afirmou que "só des
de a aceitación dunha política 
suicida pode un galega resig
narse a este reparto territorial 
dos cartas públicos que se vei
culan através destes orzamen
tos". E voltouse a perguntar, "é 
esta a solidariedade que nos 
aterecen aos galegos?". 

Réplica do ministro Rato 

Na sua quenda de réplica, o mi
nistro Rodrigo Rato afirmou que o 
Estado si está a intervir positiva
mente na marcha da economía 

0 ao incrementar o orzamento de 
~ investimentos públicos nun 6,5 
~ por cento a respeito do ano 1998. 

O 55 por cento dos parados ga
legas non van recebir o próximo 
ano nengunha prestación por 
desemprego, mentres que si se 
van incrementar nun 184 por 
cento as bonificacións empresa
riais ás cuotas da Seguridade 
Social. "Hai un claro desequilí
brio a favor das rendas do capi
tal e en contra dos intereses dos 
traballadores", afirmou o deputa
do do BNG Francisco Rodríguez 
no debate dos orzamentos cele
brado o 27 de Outubro no Con
greso dos Deputados. O deputa
do nacionalista calificou de "re
gresivo" o apartado social dos 
orzamentos estatais. 

< 
Manifestación da Asemblea de parados da CIG celebrada o Martes 27 en Compastela. Referíndose concretamente a 

Galiza, Rato afirmou que desde 
1996 até a sua finalización van
se investir máis de 100.000 mi
llóns para autovías de conexión 
coa Meseta. Pero , en troques, 
non foi quen de rebatar as críti
cas de Francisco Rodríguez a 
respeito da sua denúncia de 
marxinación nos investimentos 
estatais nos camiño de ferro . 

"Vostedes enchense a boca ta
lando de solidariedade e de ho
moxeneización territorial, pero a 
realidade é que o seu proxecto 
de orzamentos incide e agrava 
a discriminación estrutural do 
meu país, Galiza, no Estado es
pañol", denunciou tamén Fran
cisco Rodríguez na sua inter
vención plenária. 

O deputado do BNG apoiou en 
cifras a sua denúncia política: 

en camiños de ferro só se van 
investir na Galiza a cifra de 
5.526 millóns de pesetas, dun 
total de 552.000 millóns para o 
conxunto do Estado, cando a 
velocidade média dos nasos 
trens é de 48 quilómetros á ho
ra, sen dobre via e sen electrifi
cacióR, e coa liña máis rendíbel 
do Estado proporcionalmente, a 
de Vigo-A Coruña. 

"Estamos a talar de que non se 
cumpren nen sequer os míni
mos co naso país", afirmou o 
parlamentário do BNG, para lo
go perguntarse como "podemos 
deste xeito homologarnos non 
xa coa média europea, senón 
co resto do Estado español". 

Francisco Rodríguez denuniou, 
asimesmo, que dos 600.000 mi-
1 lóns de pesetas que en 1999 
pensa investir o Estado através 

de diferentes organismos autó
nomos (desde Correos, até Ae
na, pasando por Rente a Para
dores e Portos do Estado) só lle 
vai corresponder a Galiza a can
tidade de 18.000 millóns. 

Hai que ter en canta os proble
mas diários que denúncia os 
usuários en Correos, con car
tas que tardan semanas e me
ses en chegar, pero tamén cun 
retraso médio de máis de cinco 
dias, cando Correos garante, 
teoricamente a chegada das 
cartas dentro de Galiza en 
dous dias. Os problemas nos 
aeroportos son tamén reco
rrentes, co debate parlamentar 
no Hórreo esta mesma semana 
e a denúncia constante dos 
emrpesários: os de Vigo amea
zan con ir embarcar a Portugal. 
O panorama de Rente xa é co
ñecido. 

Noma ..................................... Apelidos .......................... . 

Enderezo .......................................................................... . 

Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... . 

Povoación ............................... N.l.F ............................... .. 

Província ................................ País. .. ............................. . 

Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Csdemos de Pensamento e Cultura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 

Gatiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 ptaJano ....... 4.500 ptaJsemestre 

Europa ......................... .. ............. 10.920 

América e resto do mundo ......... 13.0BO 

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

O Talón bancário adxunto 
O Reembolso (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro Internacional a noma de 
A NOSA TERRA. Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [IJ 

1 1 1 1 1 11 11 1 1 

Titular ....................................................................................... .. 

........................................... : ......... Nº Sucursal ........................ . 

Povoación ................................... Província ............................ . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu noma lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

Neste senso, e na sua contra
rréplica, o deputado do BNG re
forzo u a sua argumentación. 
"Se vostede me di que existe al
g un outro território do Estado 
con case tres millóns de habi
tantes que teña un ferrocarril co
ma o naso, sen dobre via, sen 
electrificación, con esa média 
de velocidade, e con oito horas 
de viaxe diurno e doce horas de 
nocturno para chegar a Madrid, 
entón eu teño que aceitar que 
vostede ten toda a razón e calo 
a boca", retrucou Rodríguez. + 

29 DE OUTUBRO DE 1998 

O presidente de Astúrias 
só ten o apoio 
de tres deputados 

O presidente do Principado 
de Astúrias, Sergio Marqués, 
que foi eleito na lista do PP 
pero que quedou illado por 
este partido tras o seu 
enfrentamento co 
vicepresidente do Governo 
central, Francisco Álvarez 
Cascos, governa con só o 
apoio de tres deputados e 
máis o vicepresidente. Dos 
deputados afins, un deles 
ven de abandonar o PP. Os 
outros dous restantes tamén 
ameazaron con marchar e 
pasar ao Grupo Misto, no 
que xa están o presidente e 
o vicepresidente. 

Con estes abandonos o PP 
deixa de ser o grupo 
maioritário no Parlamento 
autonómico asturiano 
mentres que o grupo que 
sustenta ao Governo é o de 
menor tamaño despois do 
Partido Asturianista. + 

O conseller de Economía 
sucesor de Pujol 

O presidente da 
Generalitat, Jordi Pujol, 
designou ao conselleiro de 
Economía, Artur Mas, 
como o seu sucesor no 
posto. Non é unha 
nominación para que se 
produza unha substitución 
de imediato, a sucesión 
será a meio prazo. 

Primeiro, Ci U pretende 
gañar as eleicións 
autonómicas de 1999 e 
enceitar a negociación dun 
novo sistema de 
financiamento autonómico. 
Entón, Pujol nomeará a 
Mas como vicepresidente 
do Governo. Seria nas 
eleicións do ano 2003 
cando, tras acadar un 
sistema de financiamento 
novo, Artur Mas seria o 
candidato converxente á 
Generalltat de Catalunya. + 

Bruxelas embarga 
indefinidamente 
o vacun por1ugués 

A Comisión Europea decidiu 
o embargo indefinido do 
gado vacun portugués e a 
exportación de carne e 
derivados durante cando 
menos nove meses. O 
embargo prodúcese despois 
de confirmarse a existéncia 
de sesenta casos de reses 
vítimas da encefalopatia 
esponxiforme e de saberse 
que outros 28 exemplares de 
gado bovino están afectados 
polo mal das vacas loucas. 
Esta medida dá a razón ao 
Estado español no peche das 
fronteiras ao vacun 
portugués. 

O embargo non afecta ás 
illas Azores e daquela 
podarán seguir a exportar 
tanto reses vivas como carne 
e derivados cárnicos. 
Contado, o efecto comercial 
do embargo é case nulo, xa 
que Portugal é un importador 
neto de vacun. + 
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Isabel Rauber 
'Os sindicatos precisan integrar aos parados' 

-* A. ESTtYEZ 

"As estratéxias do neoliberalis
mo exixen tamén novas res
postas dos sindicatos", di Isa
bel Rauber. Ela é a directora do 
colectivo Pasado e Presente 
que se adica desde Cuba a re
construir a história recente dos 
movimentos sociais latinoame
ricanos. ''Trátase de facer his
tória viva", sinala a filósofa e 
investigadora. Estivo na Gali
za recentemente para difundir 
o seu traballo Unha história 
silenciada, sobre a Central 
de Traballadores Arxentinos 
e para coñecer o sindicalis
mo galego da man da CIG. 

xuntar os anacos que estaban 
fragmentados, entendendo que 
a clase traballadora non é ho
moxénea. O concepto de traba
llador tamén ten que abranxer 
aos que non teñen emprego. E 
un xeito de abrir a solidariedade 
e de rematar cos enfrentamen
tos entre parados e asalariados. 
Xa non é válida a mesma análi
se dos anos sesenta", comenta. 

Muller e revolución 

O campo de investigación desta 
arxentina, que vive en Cuba 
desde hai vinte anos, é moi am
plo: movimentos sindicais, de 
bairro, feministas etc. sobre a si
tuación da mu!ler en Cuba prefi
re non talar. "E que hai un abis-

' .. -
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Os kurdos illados 
por Siria e Turquia 

A partir de agora, o Partido 
dos Traballadores do Kurdis
tán (PKK) terá que renunciar á 
axuda que lle prestaba Síria e 
queda ainda máis illado. O fin 
da colaboración acordouse 
entre Síria e Turquía, despois 
deste país ameazar cun 
ataque ao primeiro se prose
gue a axuda. Aos kurdos qué
dalles agora unicamente apro
veitar a conxuntura 
internacional do bloqueo ao 
Iraq para continuar asentados 
sobre un território e perseve
rar na reclamación do seu di
reito de autodeterminación. 
Turquía acusaba a Síria de 
dar cobertura ao PKK nos 
seus ataques contra o Suleste 
de Anatólia e de dar acubillo 
ao líder do PKK.+ 

Os porqués da escolla da CTA 
como un modelo a seguir polo 
sindicalismo latinoamericano 
están, segundo Isabel Rauber, 
en "que tomaron consciéncia 
da transformación social ao 
analisar como se forman os 
grupos empresariais e como se 
desvaloriza o mercado interno 
e, polo tanto, o traballo". A per
da de efecto da folga como me
did a de presión é un dos pri
mei ros avisos. "A mobilidade 
do capital, a abertura de em
presas pantasmas, a acumula
ción de stock, etc, permite ao 
capital aturar meses de folga", 
sinala Isabel Rauber. 

mo entre a nosa situación e a do Sérbia reprega 
resto das mulleres de Latinoa- __ 
mérica e, sen embargo, nós ali as suas tropas en Kosovo 

_ tamé_o debatimos _O,,¡_;Sun~o~s~osLtl!r~o.:...- --=====~====== 

"A CT A decidiu buscar onde se 
atopaba o poder dos traballa
dores neste momento no que o 
neoliberalismo valora o finan
cieiro en detrimento do produti
vo. Os milagres do neoliberalis
m o son globos inflados de 

diñeiro virtual que non existe en 
nengun banco do mundo. Hai 
unha crise brutal, nen sequer 
chegaron a cantar trunfo e xa 
están en crise. A onde irnos pa
rar cando podemos citar ao 
Fundo Monetário Internacional 
para dar canta do escándalo? 
Hai moito tempo que se recla
ma unha nova arde mundial, 
desde os aliñados, e, sen em-

A.N.T. 

bargo, hai que esperar a que o 
próprio FMI diga que non se 
pode seguir polo mesmo cami
ño", sinala. 

O acerto da CTA arxentina está, 
segundo Rauber, no proceso de 
abertura que tamén levan a 
cabo os sindicatos europeus. "O 
sindicato transfórmase nunha 
forza social que ten que voltar a 

blemas porque non hai nengun
ha revolución que teña amañado 
as desigualdades. Para as orga
nizacións de esquerda, a muller 
é algo secundário, unha contra
dición que xa se resolverá no fu
turo, sen darse canta de que es
tamos praticamente no século 
XXI". Tampouco quere debatir o 
sistema de cuotas de partici
pación, extendido en Latinoame
rica. "Poñelo en cuestión é ma
chista. Cando non hai cuotas, 
van homes aos órganos de re
presentación. Polo menos a xen-
te comeza a ver que as mulleres 
poden dirixir e se van modifican
do as estruturas culturais que 
tan sentir culpábel a unha muller 
cando participa socialmente", 
conclue Isabel Rauber. • 

.M. \'rn;A 

O ditador e a sua circunstáncia 
O proceso a Pinochet non está a ser o proce, 
o a un réxime. A exéxe e do crimes de p¡, 

nochet rende, en man da maioria dos meios 
d comunicación e dos expertos xurídicos, a 
converter e nun suce aillado, sostido nun, 
ha interpretación similar á que levou a con, 
siderar que crime de Almeria (no quemo, 
rreron tres mozo antanderinos) foi exclusi, 
va responsabilidade do coronel Castillo 
Quero e non da Garda Civil. Pinochet con, 
vértese asi na ovella negra dun rebaño do 
que se borra a responsabilidade de Freí (xefe 
da bancada parlamentária democristián, pai 
do actual presidente, que encirrou a con, 
frontación, até pedir a intervención militar), 
da ITI, das compafiias norteamericanas que 
aspiraban a explotar o cobre nacionalizado 
por Allende, da CIA e de N ixon. 

Alúdese con frecuéncia aos "excesos" represi, 
vos de certos ditadores, como síntoma dunha 

. desviación particular, e esquécese que tales 
"excesos" soen ser directamente proporcionais 
ao tamaño e capacidade organizativa da es, 
querda reprimíbel. No caso concreto de Chile, 
a esquerda mobilizada por Salvador Allende 
"exbcia" unha resposta á sua medida, igual que 
en 1936 a experiéncia republicana, máis avan, 
zada do que pretendía a burguesía retrógrada 
defendida por Ortega, deu como resultado a 
preferéncia polo xeneral golpista con menos 
escrúpulos, o que en Africa demostrara a sua 
capacidade para facer trofeos coas orellas dos 
nenes e das mulleres das kabilas. 

Pinochet, Franco e Hitler non representan 
un exemplo especial da dexeneración huma, 
na, senón o percutor dunha engranaxe que 
os encontrou persoalmente necesários. Fran, 

co non teria iniciado a guerra se desde o pri, 
meiro momento non o tivese apoiado o ban, 
queiro Juan March, o pirata do Mediterrá, 
neo, o home que 
controlaba o mo, 
nopólio do tabaco 
marroquí, dono 
da companta 
T ransmediterránea 
e copartícipe de 
todos os negócios 
legais e ilegais que 
se facian neste 
mar. March pro, 
porcionou a Fran, 
co armas, petróleo 
e bos contactos co 
führer, co duce e 
coa Texas Com, 
pany. Franco con, 
siderábase a si 
mesmo "o elexi, 
do" para liberar 
España dos seus 
inimigos e tal xuf, 
zo non pode ser 
máis certo, só que 
non foi a man de 
Deus, nen o brazo 
incorrupto de 
Santa Teresa que 
sempre levaba 
canda el, mesmo 
cando viaxaba, o 
que o escolleu, se, 

Cando se 
estigmatiza a 

Pinochet non se 
pode pasar por 

alto que a 
"milagre 

,, . " econom1ca 
chilena está 
firmemente 

chantada sobre o 
medo 

nón a vella aristocrácia terratenente, insegu, 
ra ante a modernización da economía, e o 
capitalismo ocidental, moi golpeado pala 
crise do 29 e temeroso de que o entusiasmo 

socialista, trunfante na Unión Soviética, ti, 
vese eco nun Estado español moi desiguali, 
tário e pobre. A folla de servícios de Franco 
na guerra de extermínio de Marrocos poñia 
de manifesto un elevado grado persoal de 
crueldade, pero sobre todo representaba o 
seu aval profisional para executar ardes co, 
mo a de aterrorizar as famílias dos mineiros 
asturianos revolcados no 34 e para deseñar a 
estratéxia antiinsurxente de queima das vi, 
vendas dos enlaces da guerrilla en Galiza, a 
partir do verán de 1936. 

A insisténcia en conducir o problema dos di, 
tadores aos terreas da psicoloxia non é roáis 
que a colocación dun suave pano destinado a 
cubrir outras responsabilidades. O maior em, 
presário do aceiro alemán, Alfried Krupp, 
destinara un millón de marcos da época a 
subvencionar a campaña eleitoral dos nazis. 
Güring, o dirixente deste partido e á sazón 
encargado de solicitar a colaboración econó, 
mica para a campaña, realizara antes un ofe, 
recemento ben claro á burguesía industrial e 
financeira: "Dean vostedes sen cicatería, 
pensen que se gafiamos non terán que facer 
máis contribucións, porque non haberá elei, 
cións en Alemafia en cen anos". 

Cando se estigmatiza a Pinochet non se pode 
pasar por alto que a "milagre económica" 
chilena está firmemente chantada sobre o 
medo introducido na povoación que aceita 
babeas salários a cámbio de que o patrón non 
volte chamará DINA (policia política). Non 
se pode condenar a tortura e louvar ao mes, 
mo tempo a quen a fixo necesária. Sen Pino, 
chet, Videla, etc. non haberia hoxe liberalis, 
mo a ultranza no cone sul. • 

Mentres a OTAN renunciaba 
a realizar un ataque contra 
Sérbia "para defender a po
voación civil" de Kosovo, o 
Governo sérbio decidiu ini
ciar un repregue das suas 
tropas na víspera do ultima
tum dos países ocidentais. 
Oeste xeito, Sérbia retira al
gunhas pezas a artillería pe
sada e algunhas das unida
des policiais localizadas na 
zona, precisamente ás que 
se acusaba de reprimir á mi
noría albanesa na rexión. A 
consecuéncia disto, a OTAN 
decidiu converter en defini
tiva a suspensión do seu 
ataque, ainda que manterá a 
sua alerta en previsión de 
que Sérbia non cumpra os 
seus compromisos.• 

laser Arafat. 

Israel entrega 
unha parte dos territórios 
ocupados 
a cámbio de paz 

O acordo de Wye Plantation, 
do pasado Venres 23 de Ou
tubro en Washington, entre Is
rael e Palestina supón paz a 
cámbio de territórios. Con el, a 
partir do vindeiro 1 de Novem
bro o acordo levarase á práti
ca de forma paulatina e, 
segundo laser Arafat, signifi
cará moi pronto a criazón dun 
Estado independente. Un as
pecto moi polémico é o 
referente á persecución en 
Palestina das actividades con
tra o Estado de Israel, aoque 
se comprometeu Arafat. O 
compromiso de paz non foi 
acollido con satisfacción polos 
sectores máis extremistas dos 
dous bandos. Por outra 
banda, pésie a todo os palesti
nos non renúncian á recupera
ción de Xerusalem. • 
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~tUZ-~ Nº 854-ANO XXI 

e.za&Mti~ 

Y. A AJ/UY< Porto e Corunha 

Fraga é o noso 
Pinochet 

1 particular, ainda 
: que nunca vestise 
1 capa de vampiro 
1 como o ditador 
: chileno. Foille ben 
1 coa camisa azul. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Caberia 
perguntarse: por 
que Pinochet e 
non outros oficiais 
que exerceron a 
tortura? Se se 
argüe obediéncia 
debida, tamén 
haberá que eximir 
a Pinochet da 
condea. El 
cumpria ordes de 
Richard Nixon. 

Conservas Charpo, 
de Vilanova de 
Arousa, era 
propriedade de 
Charlin, famoso 
implicado na 
trama do 

1 narcotráfico. Unha 

CANTINA 
MEXICANA 

V VA 
ZAf'ATA 

RUA MARTIN CODAX VIGO 

Por causa da recente cele
bragorn da cirneira ibero-ameri
cana, corn a presenga do diri
gente cubano Fidel Castro no 
Porto, fororn rnuitás as ocasións 
ern que a irnprensa galega citou 
esta cidade. A Nosa Terra, no 
nº 853, também dedicava várias 
páginas a notícia. Acontece que 
a maioria das vezes que neste 
periódico (quer no editorial do 
mesmo quer ern artigas particu
lares) se refe-
riu a cidade, 
fijo-se tirando-
1 he 0 artigo: A frase "vinho 
viño de Porto, 
es ti ve ron en de Porto" soa 
Porto, etc., 
ern vez de 
vinho do Por
to, estívérom 
no Porto, etc. 
Embora norn 
se poda talar 
de inco
rrec(forn (até 
porque ern 
termos lin-
güísticos talar 

polo menos 
estranhaa 
qualquer talante 
habitual de 
galego
portugues. 

ern correcto e incorrecto nom é 
rnuito apropriado) a frase "vinho 
de Porto" soa polo menos es
tranha a qualquer talante habi
tual de galego-portugues, da
quém ou·dalérn-Minho. 

Ern Portugal, corno na Galiza, 
sorn rnuitos os topónimos que 
levarn artigo, quase sernpre 
quando estes topónimos ainda 
significarn algo no galego-portu
gues cornurn: a minha mai vivía 
na Branha mas agora eu estou 
no Porto. Aqueles nornes de lu
gar rnais antigos que já difícil
mente encontrarn referentes na 
vida actual alérn da própria loca
lidade que norneiam, é que cos
tumarn norn levar artigo: Desde 
Lugo até Lisboa foi de autoca
rro. Estas regras tern numero
sas excepgons tanto na Galiza, 
quanto ern Portugal, urnha delas 
é o simbólico Corunha, que em
bora já norn signifique nada na 
tala cornurn, leva artigo. Mas, ao 
contrário do que fai a normativa 
oficial, ern parte por influencia 
do espanhol, norn há nenhurnha 
razorn para manter estes artigos 
na nomenclatura toponímica 
(por exernplo ern listas telefóni
cas, mapas, sinais das estra
das, etc.) que provoca ern rnui
tos casos a total desnaturali
zagorn do norne de lugar: Con
celho de A Corunha, Barqueiro, 
O. etc. Os topónimos sorn Co
runha e Barqueiro ainda que 
despois, quando estes tern que 
ir a frente dumha preposigom 
esta contraía ao artigo: Eu sou 
da Corunha e tu do Porto. 

O facto de em Portugal nom uti
lizarem estes artigos definidos 
na nomenclatura pudo ter influi
do para que muitos e muitas 
galegas pensassern que Porto 
nom levava artigo. Ern verdade, 
o uso do mesmo nom é rigoro
so e está afastado do "nornen
clator toponímico", mas o artigo 
está presente e reaparece con
traído as preposigons e mesmo 
sem preposigons. O ingles e o 
espanhol adaptárom o nome 
desta cidade juntando o artigo e 
o topónimo numha única palav
ra: Oporto, ja que nom erarn 
conscientes da significa9orn 
dos dous elementos. Nós, no 
entanto, só ternos que utilizar a 
lógica das nossas talas galegas 
para "ir de férias ao Porto". Fa
garno-lo. É preciso que nos 

ANOSATERRA 

apercebamos que ao utilizar o 
galego estamos a ernpregar 
tambern o portugués. 

Ainda sobre isto, acho que nom 
fai sentido por parte d'A Nasa 
Terra traduzir o nome dum 
evento celebrado em Portugal, 
sobretudo quando "cimeira" é 
umha palavra perfeitamente ga
lega e "cúmio" neste contexto 
nom deixa de ser um espanho
lismo mal plagiado.• 

E.SÁNCHEZ:MARAGOTO 
(ÜRTEGAL) 

Petición 
a Saramago 
Estimado e admirado José Sa
marago: Somos un grupo de es
tudantes galegos da universida
de de Santiago de Compostela 
que non queríamos deixar pasar 
a oportunidade de lle transmitir 
os nosos máis sinceros para
béns pola obtención do Premio 
Nobel de Literatura para a lin
gua portuguesa, e polo tanto ta
mén para a nosa lingua galega, 
xemelga da súa. 

Aquí, na Galiza, a noticia da 
concesión do Nobel foi seguida 
con grande interese e satisfac
ción, xa que o feito de que en 
vostede se personalice o reco
ñecem ento á literatura dunha 
lingua tan próxima sentimental e 
historicamente á nosa énchenos 
de fachenda e de ledicia. 

Sabemos que ninguén rnellor ca 
vostede en toda a lusofonía é 
merecente deste galardón, tanto 
pala cantidade e a calidade da 
súa obra como pala súa beleza 
formal e compromiso social cos 
máis desfavorecidos. 

Somos conscientes da marea 
de obrigas e de felicitacións 
que lle xurdirían a partir da ob
tención do premio. Nós non 
pretendemos máis que lle agra
decer a súa laboura de anos 
para facer posíbel que hoxe a 
lingua portuguesa, e polo tanto, 

tamén a galega, conten cun 
Nobel de literatura. 

Achamos en vostede , como 
portugués que é, un embaixa
dor de excepción en prol do fu
turo achegamento de ámbalas 
dúas linguas que tanto preconi
zou o naso grande filólogo Ri
cardo Carvalho Calero, para 
quen o galego era "o sangue 
do naso espírito". 

Supernos que nestes intres es
tará xa a perfilar o seu discurso 
para diante da Academia sueca 
e que nel fala-
r á de todo 
aquilo que lle 
preocupa e in
teresa. Non é 
a nasa inten
ción, nin moi
to menos, 
condicionarlle 
a súa inter
vención. Sim
plemente pre
gám os 11 e, se 
o ten a ben, 
que nel faga 
mención á no-
s a nación, 
Galiza, e so-

Pregámoslle, se 
o ten a ben, que 
no seu discurso 
ante a Academia 
faga mención á 
nasa nación, 
Galiza. 

bretodo á súa lingua, tan esque
cida ás dúas beiras do Miño, 
que hoxe loita pola súa dignifi
·cación e mesmo supervivencia, 
dentro do mundo da lusofonía e 
da hispanidade. 

Gastaríamos que se lembrase 
dela, xa que a súa colabora
ción como intelectual de presti
xio sería de moita axuda para 
a súa potenciación, agora que 
contamos con goberno e insti
tución s autonómicas dentro 
dun Estado aínda desconfiado 
coas realidadese nacionais que 
o integran. 

Ogallá nun futuro poidamos al
biscar as "mil primaveras máis" 
que lle desexara Cunqueiro o 
noso idioma nunha Galiza fartu
renta que aspire a formar, algún 
día, xunto con Portugal, esa co
muñón pola que tanto loitaron 
os nasos devanceiros de aquén 
e alén do Miño. 

29 DE OUTUBRO DE 1998 

Reciba unha agarimosa e res
petuosa aperta, e un cordial 
saúdo.• 

}ULIO FuCIÑOS ASOREI 
(ESTUDANTE DE ENXEÑERIA 
Q UÍMICA)' ROI MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ (BIOLOXÍA) , 
VÍCTOR MANuEL MEIRIÑO 

GUEDE (ClENCIAS P OLÍTICAS) , 
SÉRGIO ALEXANDRE NÚÑEZ 

GARCIA ( CIENCLAS 
ECONÓMICAS) , SAUL MARTÍN 

DABLANCA (DEREITO), RUBÉN 
V ÁZQUEZ FERNÁNDEZ 

(MEDICINA) , XOSÉ CARLOS 
RODRÍGUEZ RAÑÓN 

(LLCENClAOO EN FILOLOxfA 
FRANCESA) 

Pinochet 
mestre do terror 
Chile era un país onde non se 
podía facer unha verdadeira re
volución democrática burguesa 
sen que desencadeara a curto 
prazo un proceso de revolución 
socialista. lsto sabiano ben os 
ianquis cando decidiron apoiar o 
golpe de estado fascista en Chi
le. A toma do poder polo fascis
mo consiste en modificar pola 
forza e a violéncia as condicións 
de reprodución do capital a fa
vor dos grupos decisivos do ca
pital monopolista. O grande ca
pital sementes apoiará un golpe 
asi cando haxa unha crise estru
tural ou un intento de cámbio do 
sistema por outro máis xusto, 
pois en caso de fracasar isto 
conduciría inevitabelmente á to
ma do poder palas clases máis 
desfavorecidas. 

Pinochet será o mero executor 
da violéncia do capital monopo
lista ante a perda do seu poder 
palas constantes privatizacións 
levadas a cabo pola UP (Unida
de Popular) de Salvador Allen
de. Carlos Prat (comandante en 
xefe) demitirá palas reaccións 
dos sectores civis reaccionarios 
a Allende e nomeará a Augusto 
Pinochet. O compañeiro simpá
tico, socarrón e bonachón, astu
to e perseverante. Pero ... Por-
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qué esta eleición? isto é algo 
que sempre me surprende can
do miro a vida deste xeneral. 

Ingresa na académia militar en 
1933, especializando-se como 
oficial do Estado Maior e profe
sor de loxística, un dos poucos 
libros que pu-
blicou -xeo-
política- fai 
constantes Candoo11 de 
mencións ao 
M ei n Ka m p t Setembro decide 
de Adolf Hi
tler. No ano 
1947 cando 
contaba con 
apenas trinta 
e tres anos di-

encabezar o 
golpe, farao coa 
firmeza ea 
decisión de 

rixia o campo quen se vé 
de concentra-
ción de Pisa- apoiado polos 
gua, onde es- EEUU. 
taban ence-
rrados os co-
munistas por 
mor dunha lei 
de "defensa 
da democrácia". Salvador Allen
de, como ministro da FP (Frente 
Popular) foi visitar o campo, 
sendo recibido a punta de pisto
la. O povo de Pisagua puido 
respirar tranquilo cando Pino
chet abandonou o campo de 
concentración. 

Antes de chegar a xeneral por
tara-se discretamente, e amo
sara-se como un dos militares 
máis fieis a Allende e a orde 
estabelecida. Detrás das suas 
impenetrabeis gafas escuras 
agachaba a traición e o enga
ño. No primeiro intento de gol
pe, será quen avise ao presi
dente e charle amigosamente 
con Carlos Prat. 

Cando o 11 de Setembro deci
de encabezar o golpe, farao 
coa firmeza e a decisión de 
quen se vé apoiado polos 
EEUU. Non dubidará á hora de 
bombardear o Palácio da Moe
da, nen de asasinar e reprimir 
ao pavo chileno. Cando lle co
munican a morte de Allende, di
rá-lle aos seus subordinados : 
"Que o metan nun avión vello a 
él e a sua familia. Que o ente
rren neutra parte. En Cuba. Se 
este para morrer dá proble
mas". E durante a transición , 
ante o encentro dalguns carpos 
de detidos desaparecidos ante 
unha mesma tumba dirá: "Que 
economía máis grande!" 

O terror reproducido palas ruas 
de Chile, ou nos campos de tor
tura so é comparábel ao da Es
paña de Franco do que Augusto 
Pinochet se declara admirador. 
Como Franco fixo que lle cha
maran exceléncia, crese aben
zoado pola providéncia divina 
para governar e para erradicar o 
marxismo do mundo. Ai está a 
"operación Candor" desenrrola
da no Cono Sul xunto co Brasil 
e a Arxentina para erradicar o 
comunismo. lsto funcionará co
mo a triple A con misión de 
atentar contra aqueles elemen
tos "subversivos". Ai está o asa
sínato cun coche bomba de 
Carlos Prat e a sua muller. Os 
cantos de asasinatos aos líde
res dos movimentos "democráti
cos". Pero como Franco non só 
eliminará aos inimigos ideolóxi
cos senón a aqueles que lle po
dian facer sombra. 

Os campos de exterminio e tor
turas encheran-se de opositores 
ao rexime. Moitos destes cam-
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pos recibirán subvencións millo
narias do estado para levar a 
sua laboura na instauración dun 
rexime de terror. Caso da "Colo
nia Dignidad'', "Tejas Verdes" ... 

No informe reeting queda esta
belecida a verdade dos crimes 
da ditadura. Polo tanto agora hai 
que xulgar a Pinochet por xeno
cid io e aplicar-lle a maior con
dea. lsto se o governo do PP 
deixa. Pois eles teñen un proble
ma semellante eiqui e ademais 
J. Mª Aznar vé a Chile como un
ha das economias máis sanea
das de América Latina e onde 
maior inversións ten o Governo 
español. O liberalismo non en
tande de direitos humanos.• 

MANuEL CAMIÑO Mouzo 

A lexitimidade 
de Pinochet 
O 11 de Setembro de 1973, o 
ditador Augusto Pinochet coa 
aquiescéncia da CIA e dos 
EE.UU., dou un golpe de Estado 
que derrocou o governo demo
crático de Salvador Allende, bo
tando abaixo o intento de ins
taurar o socialismo pelas urnas. 
Anteriormente, o fascista chile
no, durante os dous anos e mé
d i o de governo lexítimo de 
Allende, coa axuda dos nortea
mericanos, fixo o posíbel por 
desestabilizar a orde social; o 
que lle permitiria presentarse 
como salvador da pátria e res
taurador desa arde. 

Co bombardeo do Palácio da 
Moeda, escribeuse a primeira 
páxina da época máis negra da 
história de Chile. Entre as ruí
nas da sede presidencial queda
ron enterrados un sistema de
mocrático e un presidente, Sal
vador Allende. Pinochet acabou 
con 150 anos de tradición de
mocrática en Chile. 

Nestes momentos é Senador vi
talí cio no parlamento de cartón 
chileno, o que demostra que ne-

se país a democrácia non é re
al. O informe Rettig documentou 
que 3.129 persoas fo_ron asasi
nadas durante o rexime militar 
de Pinochet, das que máis de 
900 eran españolas. Crímenes 
que ficaron impunes, e que só 
grácias al algun xuíz da Audién
cia Nacional, que está buscando 
os resquícios legais para inten
tar xulgar ao xeneral por xenocí
dio, terrorismo e torturas, poden 
ser sancionados. O Parlamento 
Europeu, a Comisión de Direitos 
Humanos da ONU e Amnistia 
Internacional apoian ao xuíz, 
pero o fiscal xefe da Audiéncia 
Nacional, Eduardo Fungairiño, 
pon trabas á laboura do xuíz 
alegando falta de xurisdición. 
Claro que o fiscal xefe da Au
diéncia Nacional chegou a xusti
ficar o pasado ano as ditaduras 
arxentina e chilena "porque tra
taron de subsanar as insuficién
cias de que ese orde constitu
cional adolecia para manter a 
paz pública". 

Pero o ditador é apoiado por tu
da clase de políticos "democráti
cos" de direitas, para algun dos 
que a detención do xeneral "é 
unha ofensa á civilización", ain
da que non deben ser unha 
ofensa á civilización os crimes 
que o ditador cometeu durante o 
rexime militar, nen debe ser un
ha ofensa á civilización que 
comparta asento no parlamento 
chileno co título de senador vita
lício. Tamén recibe o apoio da 
Administración norteamericana, 
que pediu ao governo británico 
que non favoreza a extradición. 
Hai que lembrar que Estados 
Unidos axudou ao levantamento 
de Pinochet contra Salvador 
Allende. O presidente do gover
no español está nun dilema, 
pois para unha parte do seu 
eleitorado de direitas, a figura 
de Pinochet non merece un tra
to humillante, rnentres infinidade 
de asociacións e institucións 
que defenden os direitos huma
nos, denúncian a impunidade 
dos seus crimes. 

A sociedade 
chilena ta
mén está di-
vidida, entre O ditador é 
os que recla-
man xustiza, apoiado por 
e os que xus- toda clase de 
tifican que se 
poidan vulne- pollticos 
rar todos os "democráticos" 
direitos hu-
manos; por- dedireitas. 
que como di-
cia G. Orwell , 
todos somos 
iguais, pero 
uns somos máis iguais ca ou
tros; e os que son máis iguais 
queren seguir séndoo. 

A história demonstra que as oli
garquias que aspiran a perp·e
tuar os seus priviléxios a costa 
do povo, califican a todo gover
no que pretenda a xustiza so
cial, ainda sendo lexítimo, de 
xugo marxista. As reaccións 
que hoxe estamos a ver de polí
ticos e partidos de direitas 
-apoiando a un indivíduo que 
cometeu os crimes máis horren
dos- son próprias de quen xus
tifica o crime se este serve para 
manter un sistema político e 
económico que lexitime as desi
gualdades sociais e os privilé
xios de clase.• 

XoAN Feo. PÉREZ ARGIBAY 
(COMPOSTELA) 
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1 dono, a fábrica 1 
Sobre as obras 1 non se pechou, 

1 pésie a que 
na casa escala 1 loxicamente 
de Tosende 

1 
utilizábase no 1 

Os viciños abaixo asinantes con 1 branqueo de 
morada en Tosende, no canee- diñeiro. Seguiu a 
llo de Baltar, expoñemos: 

traballar baixo 
Primeiro: Nós, os viciños tomos administración os que demos a voz de alarma 
ante o estado de abandono da xudicial. Pergunta, casa-escala aos xornais e se al-
go se soubo foi por nós. por que pecharon 
Segundo: A nasa casa-escala e Egin? ¿Por que 
de canteria, única en todo o non se detivo aos concello destas características, 
polo que queremos restaurala responsábeis, 
respeitando a sua estrutura, 

acusados de queremos colocarlle fiestras e 
portas novas e tamén o tellado. coJaboración ca 
Terceiro: Opómonos ao que terrorismo, e se 
quere facer o alcalde: tapiar con 

permitiu que o cimento as xanelas do piso su-
perior. Nós te- rotativo seguise a mas a casa e 
queremos publicarse, ainda 
conservala Anosacasa- 1 que fose baixo como o fixe-
ron os nasos escolaede administración antergos con canteria, única grande sacrifí- xudicial? 
cio e poderlle en todo o 
dar uso para concello destas xuntanzas ou 
mesmo para características. 
velório. 

Queremos le- Sube a bolsa. 
var este pedi- Ledícia dos mento a alcaldia, a efeitos de 
que se dite a oportuna resolu- investidores. (O ción por escrito en canto a con-
cesión das nasas peticións. • paro seg u e igual). 
MA.NuEL PÉREZ E COARENTA E Baixa a bolsa e 

OITO SINATURAS MÁIS anúnciase crise. 
TOSENDE (BALTAR) 

(O paro segue 

Geluco, de anxo igual). Pergunt~: 

a guerreiro e de 
ten algo que ver a 
bolsa coa 

flautista a home economia real? 
orquestra 
En cada rolda de prensa, acto 
público ou entrevista, en definitiva 
cando se lle presenta a oportuni- Din alguns dade, o señor Anxo Guerreiro te-
nos acostumados, desde que o bascas que non BNG estabeleceu conversas de 
traballo con PNV e CIU, a nós queren ser 
agasallar cos seus prezados con-
sellos e diagnósticos políticos. españois e 
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1 argumentan con 
1 sorna que non lles 1 

c. 
1 gasta un país no 
1 que a notícia da 
1 semana é unha 1 
1 voda. 
1 
1 
1 
1 
1 Na tenda de 
1 fotocópias, unha 
1 
1 monxa pide cópia 

·" 1 a cor, en alta 
1 resolución, da 
1 
1 estampa dunha 
1 santa. As novas 
1 tecnoloxias non 
1 
1 están rifadas coa 
1 tradición. Os 
1 mormóns dominan 
1 a informática. 1 
1 Haberá en 1 nternet 
1 un chat para rezar 
1 o rosário? 1 
1 
1 
1 
1 

Ainda que pareza 1 
1 imposíbel, hai 
1 xente que le libros. 1 
1 Son persoas que 
1 tiveron alguén que 
1 lles aprendese a 1 
1 descifrar a 
1 linguaxe literária, 
1 empezando pala 1 
1 dos cantos e 
1 seguindo pala das 
1 grandes novelas 

de aventuras, que 
lago tiveron 
diñeiro para 
mercar libros e 
que, por fin na 
madurez, teñen 
tempo para 
dedicarlle (entre o 
trabal lo, os 
desprazamentos e 
o coidado dos 
tillos) á leitura. 

1 
Quen le un libro 
non é un leitor, é 
unha.persoa con 
moita sorte. • 
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Di Geluco que lle preocupan es-
tas conversas entre nacionalistas 
cataláns, bascas e galegas por-
que parece ser que o BNG está 
a facer acordos con partidos de 
direita e a vender a sua ideoloxia 
e o país a estes, vamos que es-
tamos a facer ·o primo. E di ta-
mén que o BNG deberia de se 
ocupar de falar cos partidos de 
esquerdas de Galiza e liderar a 
oposición no Parlamento. 

Desde logo, como nacionalista 
de esquerdas, agradezo de an-
temán a sua preocupación, e 
por iso quero clarexarlle para 
que esté tranquilo e poida dur-
mir, que as conversas que se 
están a tratar con PNV e CIU 
son no ámbito do desenrolo na-
cional das nosas respeitivas 
nacións, que non ten por que 
afectar o plano socio-económi-
co que é o que diferéncia en li-
ñas xerais ao PNV e CiU do 
BNG, agás algunha excepción 
como o sistema de fiscalidade 
que se está a tratar con extre-
mada delicadeza conscientes 
de acadar o mellar para o de-
senrolo do país. Algo saberán 
de economía Beiras ou Xesus 
Vega. E desde lago, todo isto 
non descoida o traballo que o 
BNG desenrola no Parlamento 
Galego liderando a oposición. 

Ben faria Geluco por preocu-
parse del mesmo e do seu par-
tido e de non inmiscuirse en 
cousas que nen lle incumben 
nen entende, por que quero 
pensar que nos critica porque 
é curto de entendedeiras, de 
non ser asi significaria que 
quere intoxicar e manipular a 
sociedade galega ao xeito do 
PP e do PSOE. 

Ninguén discute que Geluco se-
xa intelixente . Pasou de ser 
parlamentário galega a perder o 
apoio dos eleitores a perpetui-
dade, e sen miras de recupera-
lo. Chegóulle o desacougo por 
tocar escano e decide culpar a 
Anguita das suas próprias coi-
tas (IU no resto do Estado aca-
da apoios, na Galiza non). Pre-
tende presentarse ás eleicións 
galegas co PSOE e asumindo o 
programa de estes. 1 U considé-
erao pouco sério polo que non 
o autoriza. O PSOE oferécelle o 
pasto dous nas listas pola Coru-
ña e tamén o tres por Ponte-
vedrra para sumar apoio eleito-
ral. Danlle unha periña en doce 
ao ter asegurada a sua presen-
za no Parlamento mesmo antes 
de se ter realizado as eleicións 
e ao deixarlle mesmamente, un-
ha vez tomada posesión, des-
vencellarse do PSOE e formar 
grupo próprio. 

Escinde EU-EG de IU e fórxase 
asi o chamado "Pelotazo Políti-
co" no que Geluco toca poder e 
o PSOE queda tras as eleicións 
cun palmo de narices, no que 
seria tamén denominado "O Ti-
modo Hórreo". 

Posteriormente trócalle o nome a 
EU-EG por EdeG, que estou en 
condicións de afirmar que signifi-
ca "Esquerda de Galicia" e non 
"Excindidos de Guerreiro", como 
se comenta na Cámara Galega. 
Partido que leva, ou deberia alo-
menos levar, a prática o mesmo 
programa eleitoral co que se pre-
sentou ás eleicións, que é o 
mesmo que o do PSOE; o cal 
me leva a me preguntar, calé a 
razón do desvencellamento dos 
socialistas: afán de protagonis-
mo, eleitoralismo quizais? 

Parece tamén que os seus 
princípios estatutários son os 
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mesmos que os de IU-Galicia: 
A que se debe entón a exci
sión. Quizais que non o deixa
ban voar ao seu antollo, que é 
o que el teimaba? 

Por isto quixera que me clarexa
ra que tipo de partido é o que 
representa: un partido persona-
1 ista, rexiona-
lista, parasitá-
rio do PSdeG, 
satélite ou de- Fágase 0 reparto 
legación do 
PDNI? 

Tampouco 
quixera deixar 
pasar unha re
flexión. Nos 
últimos inqué
ritos feítos na 
Galiza, nas 
que aparecen 
referéncias de 
EdeG, os da
tos son elo
cuentes: 
EdeG 0 '5% 
-IU 1 '2% (a 
feíta pola Fa-

e veremos a 
canto regala o 
PSOE a 
representativi
dade que pode 
ter Geluco para 
se pennitir dar 
consellosao 
BNG. 

cultade de C. Políticas da USC 
en Marzo 98 sobre previsión de 
eleicións autonómicas), EdeG 
0'3%- ~U 1 '1 % (a feíta por Son
daxe en Xuño 98 sobre previ
sión de eleicións municipais). 

Adxunto os datos de IU porque 
isto nos pode dar unha idea 
aproximada do apoio eleitoral 
que puido ter Geluco de se ter 
presentado en solitário nas 
eleicións autonómicas . Por 
que o que ternos como dado 
real é que IU acadou nas auto
nómicas 13.449 votos. En vista 
destes baremos no mellor dos 
casos EdeG obteria menos da 
metade dos votos de IU, é di
cer EdG obteria 6.500 votos 
aproximaaamente dun total de 
1.540.149 votos. Fágase o re
parto por províncias e veremos 
a canto regala p PSOE os es
canos -e a representativida~e 

que pode ter Geluco para se 
permitir dar consellos ao BNG. 

Como en todos os inquéritos es
tes dados non son fiábeis, pero 
dan unhas tendéncias que nos 
poden permitir facermo-nos un
ha idea clara do que puideron 
ser os resultados reais de EdeG. 

E que quede claro que non di
go que EdeG non teña direito 
legalmente a ter dous escanos,. 
desde logo que o ten, o que di
go é que socialmente e moral
mente nunca os mereceu nen 
de lonxe. 

Que se deixe Geluco de facer 
de home orquestra, porque para 
iso necesítase primeiro saber 
tocar os instrumentos individual
mente, e el non pasa de mal 
flautista. En definitiva, que se 
deixe de aconsellar aos demais. 
Que se ocupe do seu que xa 
bastante traballo ten, porque 
moito me temo que os do PSOE 
non van picar outra vez, e os de 
IU que foron ponto de mira da 
sua metamorfose de anxo a 
guerreiro non van querer saber 
nada del no futuro.• 

XosÉ ~ CASAL MESIAS 
(COMPOSTELA) 

A tristura da 
liberdade 
Pepiño, un rapaz de dez anos, 
perguntáballe a seu abó si é de 
verdade que vivimos nun país 
libre e democrático. O seu abó 
contestoulle: Pepiño ... fillo!, A 
verdade é que vivimos moito 
millar que cando eu era un ra
paz, pero ... liberdade, liberda
de ... , deberás perguntarllo ao 
veciño do lado que está sen 
traballar é sen cobrar o paro ou 
a señora María que está viuva 
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Pinochim 
Volskwagen, BMW, Dimier,Benz,Thyssen, Krupp ou JG,farben, 
entre outras indústrias, forom campos nazis de extermínio nos que a 
vida média dos escravos era de quatro meses. Os imperativos da gue, 
rra fria nom permitiam extender a culpabilidade a aquela oligarquia 
que escaparia a Nuremberg e que, convertida a democracia, chegaria 
mesmo a julgar os dirigentes da ex RDA. Eis a transi\'.om europea. 

O processo de amnésia colectiva obrigada, a aceita\'.om da forma de 
Estado escolhida polo ditador e a permanencia do seu aparato re, 
pressivo constituiu o núcleo da transi\:om espanhola. Qualificada 
de modélica, foi difundida gra\:as ao mecenazgo de cidadaos nom 
menos modélicos, como Mario Conde. Desde a sua experiencia, Fe, 
lipe Gonzalez, na última visita a Chile, após deixar umhas flores na 
tumba de Allende, advertiu aos socialistas dos perigos do esquerdis, 
mo e declarou que o exército era um dos peares da democracia. El 
sempr~ gostou de dar umha de area e outra de cal viva. Daqueles 
póos venhem estes Fungairiños e o GAL. 

A tran:si\:om em Chile segue tutelada por um exército que ainda 
nom se decatou que a globaliza\:om económica requer que a justi\:a 
seja também imperial. De súbito, todo o mundo descobre que tem 
umha causa pendente com Pinochet, mesmo os EEUU, a CIA e 
possivelmente a ITI. Na cresta da onda, Garzon, o surfista da jus, 
ti\'.a, e as suas iniciativas que, como a clausura de EGIN, parecem 
ditadas desde out~as instancias. -

Os mesmos que predicavam· a reconcilia\'.om nacional, pedem a 
extradi\:om do títere roto, que bastante condea tem com a sua 
idade e esquecem que a estátua equestre de Franco segue a presi, 
dir Ferrol, a conhecida como "o ladrom das patacas" permanece 
em Narom, e os direitos humanos continuam a ser violados no 
democrático Estado Espanhol. 

Mentras tanto, n~ vertiginosa espiral da histéria instructora que aseen, 
de polo firmamento processal, o juiz estrela alucina com novas deman, 
das até que, por fim, o própio Garzón acabe encausado ... por Garzón.+ 
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e cobra 45. 000 pesetas para 
manter os tres rapaces que co
ma ti van a escala ou ben a 
Don Luciano que pésie a ter un 
bon traballo na oficiña estará 
toda a vida pagandolle o favor 
a Don Xulián, o concelleiro. 
Qué ques que che diga ... ? 

A verdade é que o abó de Pe
p i ño resumia moi ben o que 
acontece coa xente de moitos 
concellos de Galiza. E nós que 
pensabamos que a nosa capa
cidade de asombro chegara ao 
limite, pero polos últimos con
tactos mantidos con moita xen
te de distintos niveis culturais , 
profesións e de poder adquisiti
vo diverso, chegamos a con
clusión de que en Riveira, moi
ta xente prefire escurecer a 
súa personalidade e pensa
mentos e hipotecar a súa liber
dade polo mantemento da su
misión ao poder establecido en 
cada momento. Lémbrome de 
que cando governaba no noso 
Concello un alcalde de esquer
das, os máis avispados logo se 
dispuxeron a servir pleitesía ao 
governo. Cando logo chegou a 
direita a governar, e con maio
ria absoluta, o cámbio de cha
queta non se fixo esperar e to
dos querían "chupar" algo. O 
veciño aquél colocar ao seu ti
llo no Concello, o empresário 
conquerir a benevoléncia nece
sária dos servícios municipais 
para aperturar o negócio ou fa
cer obras sen 
problemas, o 
construtor 
conquerir a 
especulación 
inmobiliária 
sen cortapi
sas. 

Nestos tem
pos as entida
d es culturais 
e recreativas 
naceron en
fervorecidas 
para conque
rir subven-

Hai toda unh~ 
tea de araña 
mafiosa que 
silenciosamente 
sabe onde ten 
quetocaréa 
quen para 
continuar co 
control 

cións e viaxar necesário. 
para aprovei-
tar a visita a 
familiares e 
amigos. Moi-
tos veciños foron postas a dedo 
en cargos de responsabilidade 
para controlar e servir de chi
vos espiatórios aos dirixentes 
políticos é aos seus adláteres 
que dispoñen dun posta de de 
traballo grácias a benevoléncia 
dos mesmos e para pagar os 
favores prestados. Toda unha 
tearaña de redes mafiosas que 
silenciosamente saben onde te
ñen que tocar é a quen para 
continuar co control necesário. 
O temor a talar é inmenso. A 
xente non comulga co sistema, 
e nembargantes resignanse a 
pleitesía para poder vivir con 
tranquilidade, senon xa saben 
ven o que lles queda., emigrar 
da vila ou ben cambiar de cha
queta.+ 

XOSÉ MANuEL PENA 
(RIVEIRA) 

Windows 98 
en galega 
Atencion Microsoft España e to
dos os meios de comunicación, 
desde México, os tillos de gale
gas queremos que se actualize 
o Windows 98 en galega para 
asi poder adquirilo e traballar 
máis a gusto co seu sistema, 
espero a sua resposta. Saúdos 

FERNANDO GALLEGO ALONSO 
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Manuel Vilar 
'A História da Arte rec\lpera o noso património artístico' 

-0- CARME VIDAL 

Manuel Vilar é o coordenador 
da História da Arte Galega, 
un proxecto editorial de A 
Nosa Terra que comezará a 
sair na segunda quincena de 
Novembro e no que colaboran 
por volta de 120 especialistas. 
Ambicioso tanto na equipa de 
investigadores como na inicia
tiva de apresentar a riqueza e 
pluralidade da nosa arte, Ma
nuel Vilar en tende que o pro
xecto como unha maneira "de 
nos gabar das expresións ar
tísticas galegas, algunhas des
prezadas hi toricamente, e co
ñecer o país a través delas" . 

O de coñecimento da no a arte 
é mostra do valeiro existente 
canco no ensino meio como ta, 
mén nas especialidades próprias 
da Universidade. En canto á in, 
vestigación, moitos son os valei, 
ros que amosan a cativa impar, 
táncia que certos periodos des
pertaron entre os investigadores. 
Manuel Vilar entende que este 
foi o primeiro atranco á hora de 
afrontar o proxecto. No entan, 
to, oito coordenadores de área 
deron coa maneira de cobrir to, 
das as etapas e aspectos do estu, 
do da arte no que será o máis 
importante traballo colectivo 
feito na matéria. 

"É ambicioso non só no número 
de investigadores que colaboran 
senón tamén porque abarca des, 
de a prehistória até os nosos 
dias, coas últimas fornadas de 
arti tas, moitos deles saídos da 
Faculdade de Belas Artes de 
Pontevedra, e tamén porque 
anali a de de a art mái monu
mental a é a ar e popular, ele, 
mento · moitas ve m no pre, 
zado d de o ám ito académi
c s pero qu teñen un grande 
intere e para a comunida e on
de e encontran, cas de crucei
ro , xvoto , ant s d capelas .. . 
unha arte máis vinculada á etn i
cidade" inala Manu 1 Y ilar. 
Conta, ao fio, que cando estaba 
a facer a te e de licenciatura so
bre un santuári da sua parró
quia retratou unha imaxe le
voulla a un profesor da Univer
sidade para comentar os seus 
rasgos identificadores e a respos
ta que obtivo foi que "non tiña 
valor" cando, ao seu ver, disfru
taba entre os viciños dun "inte
rese antropolóxico moi grande 
que ta,-nén queremos recuperar, 
outra maneira de mirar a arte". 

Situa asi os obxectivos da obra 
na necesidade de "valorizar e di
vulgar a nosa arte, queremos 
descobrir o país e a sua riqueza 
sen exclusións. No campo da ar
queoloxia a miudo se fala da ar
quitectura pero nós queremos 
tamén mostrar a sua inxeneiria, 
ir ao Courel para ver onde se si
tuaban as minas. Pacemos un 
barrido de todo o país para recu
perar ese património". 

A falta dun estudo sistemático 

A. PANARO 

afondou tamén no e caso pro
tagoni mo que se deu á nosa 
arte. "Hab ia 

identifican do o estilo , a lenda 
ou a história de cada unha das 

imaxes recollidas 
n os santuários . grande etapas, o 

román ico e o ba-
rroco por exem
plo, pero todo se 
foca lizaba en 
C ompostela e fo~ 
ra cliso apenas na
d a . Irnos desco
brir as grandes 
imaxes do barro
co, pero tamén a 
maneira como se · 
foron construin
do as vilas mari~ 
ñeiras ou as pin
turas exvotas que 
son exemplo da 
arte popular e es
tán espalladas por 
todo o país" ano
ta V ilar mentras 
lembra como a 
partir dunha tese 
sobre arte relixio-
sa na terra de So-
n e ira realizada 

,,, 
'E. ambicioso 
nonsó 
polo número 
de 
investigadores, 
senón tamén 
porque analisa 
desde a arte 

,,, . 
ma1s 
monumental 
até a arte 
popular" 

"Toda arte, a co
mezar coa arque
o lo xi a, hai que 
vinculala co en~ 
tomo. Os viciños 
teñen que saber o 
que é un dolmen 
e a sua significa
ción, que forma 
parte da sua pai~ 
saxe simbólica e 
da sua identida
de. O património 
pode ser, ade-
máis, un elemen
to máis de empu
xe económico. 
Poderiamos mirar 
para o que acon
teceu no parque 
de Foz Coa e 
comparar co 
abandono que 
impera en Cam -

por Xosé Mª Lema unha viciña 
de Baio can.do visitaba algunha 
das parróquias da comarca ia 

polameiro" comenta como alter
nativas tiradas dunha valoriza
ción do noso pa~rimónio. La-

menta asi que cando alguen visi, 
ta a Torre de Hércules só remate 
sabendo o número de escalóns 
q~e ten e descoñeza a sua histó
ria simbólica. 

No estudo da nosa arte primou a 
mímese a respeito do que acon
tecía noutras culturas . Manuel 
Vilar entende que _ternos uns 
"tempos próprios" que é preciso 
desenvolver. Defende asi a idea 
de que "a ·arte responde á nasa 
situación cómo país, ternos 
grandes etapas que nada teñen 
que envexar a outros países co
mo é o caso do románico ou o 
barroco e mesmo toda a nasa ri~ 
qu~za arquecilóxica. Das vangar
das colléronse elementos for
mais pero tamén é certo que 
non habia institucións próprias 
vinculadas a arte contemporá, 
nea, fora das escolas de artes e 
ofícios ou os museos debelas ar
tes que son do século XIX en 
<liante. Para nós ·a Alta ldade 
Meia é un periodo determina.rite 
na consolidación de Galiza e ou~ 
tros non lle recoñecen nengun
ha sorte de valor artístico". 

Das distintas etapas analisarase 
a sua paisaxe, a povoación que 
desenvolve a construción histó
rica e tamén os elementos pri
mordiais que identifican cada 
tempo. Na nómina de colabora
dores atópanse nomes de histo
riadores da arte, pero tamén ar
quitectos ou antropólogos, defi
nindo un proxecto multidiscipli
nário. "Estúdase a arquitectura 
vinculada á salgazón ou ás con
serveiras, as coJ:IBtrucións de le
cer como os balneários e tamén 
as vinculadas ao ferrocarril in
troducindo ademais un capítulo 
adicado aos ofícios tradicionais" 
engade Manuel Vilar como un-

. ha das especificidades da obra. 

Nese descobrir o país a través 
da arte agrama a reivindica
ción de poñer na vista moitas 
obras que permanecen fora do 
acceso público. "Hai museus 
que están pechados, institu
cións que non abren as suas 
portas e ceñen dentro elemen
tos importantes do noso patri
mónio e ternos que reclamar o 
seu uso público" afirma o coor, 
denador da obra. 

Con 150 fascículos de 16 páxí, 
nas cada un - publicados de tres 
en tres cunha periodicidade 
quincenal- a História da arte 
apresentara un percorrido global 
desde os inícios das primeiras 
expresións artísticas até as máis 
novas tendéncias, amasando ta:
mén as div;rsas formas de inter
vención no espácio, pasando por 
aqueles que teorizaron sobre a 
arte como Seoane ou Dieste. 
"Será unha história contempo
ránea pero sen perder as referén
cias do pasado. Seguindo tamén 
a rnaneira de entender a árte de 
Luís Seoane que ao tempo que 
miraba para o Pórtico da Glória 
fitaba tamén nas vangardas" 
conclue Manuel Vilar.+ 

Tomar 
a palavra (11) 
~ PILAR P ALLARÉS 

~ixo este título falávamos nestas 
páxinas, en Maio do 96, da eclosón "da 
poesia feíta por mulleres. O motivo era 
a celebrazón do "1 Encontro das Poetas 
Peninsulares e das Illas" en Vigo. Ago
ra, despois de Córdoba, vimos de nos 
reunir de novo en Lanzarote, nunhas 

. xornadas que do 1 ao 4 de Outubro 
contaron coa participazón dunhas cua, 
renta e cinco poetas e críticas. O En, 
contro, organizado polo Govemo Ca, 
nário, o Cabildo de Lanzarote, a 
Universidade de Las Palmas e a "Aso
ciación de Mujeres Mararia" e magnífi, 
carnente coordenado· polas poetas Elsa 
López e Alicia Llarena, tratou esta vez 
sobre "A Poesía escrita por mulleres e o 
canon". 

% inforrnou este semanário. da lei, 
tura de ponéncias sobre "Canon, diver~ 
sidade idiomática e escrita" -con aten
zón á situazón nas Literaturas basca, 
galega e catalá e coa auséncia, que ha
verá que corrixir en próximas edizóns, 
de representantes portuguesas-, sobre a 
Ganonicidade de Ana Mª Fagundo, 
Ana RosettL.e Cristina Peri-Rossi;'O 
canon na poesía escrita por mulleres en 
Canarias" e "O canon desde a perspecti, 
va das poetas". A reflexón teórica com, 
pletou-se coa conferéncia inaugural da 
profesora Sharon Keefe Ugalde, da 
Southwest Texas State University, e foi 
acompañada por rnaratoníanos recitais 
nos que interviñernos, por parte galega, 
Chus Pato, Mª X. Queizán e eu mesma. 

ffoodeven de ser rnoitas as expe~ 
riéncias anteriores de teorizazón e deba, 
te sobre o canon e sobre a presenza que 
nós ternos as escritoras no ámbito pe, 
ninsular; resulta, creo, unha absoluta 
novidade no noso país. Cuestóns como 
os mecanismos de elaborazón e fixazón 
do canon -"unha eleizón entre textos 
que compiten por sobreviveren", segun
do a definizón de Harold Bloom no seu 

)polémico, apaixonado e intelixente O 
canon ociden.tal ( 1994 )- , a intervenzón 
nese proceso do poder académico, as 
inStituizóns, os meios de comunicazón e 
os próprios criadores, asi como as referí, 
das ás estratéxias de exclusón da!> mulle
res, a construzón dun canon alternati, 
vo, as propostas anti-canónicas, a 
posível existéncia dun canon específica
mente "ferninino" -un termo sempre 
cuestionado por esencialista- , están 
ainda por discutir entre nós. 

~o hai máis: a constatazón de 
penencermos, criadores e criadoras, a 
unha literatµra ainda non canónica, 
invisível no canon ocidental, a de 
non contarmos cun canon galega ple, 
namente conformado, coa conseguin, 
te responsabilidade de todos os que 
participamos no proceso literário para 
conseguirmos que canonicidade non 
sexa sinónimo de poder, e tampouco 
d~er patriarcal. 

~uas notas fina is sobre literatura, 
canon e mecanismos de exclusón e 
afirmazón:. 

l. Os rnédia son hoxe decisivos na fi
xazón do canon. A nula informazón 
dos españois sobre o Encontro de 
Lanzarote - ainda contando coa pre
senza de autoras en xeral tan conside~ 
radas como Maria Victoria Atencia
prova pouca vontade de abrir 
realmente o canon á literatura feita 
por mulleres. Parece rnáis rendível 
axudar a construir o ghetto. 

2. A polémica -tan pouco espontánea 
por outra banda, tan promovida polos 
próprios rnédia- desencadeada polo liv
ro Misoxinia e racisrño na poesía de 
Eduardo Pondal de Mª Xosé Queizán, 
non ten de fundo o escandalo que o 
cuestionarnento dos nasos poucos auto
res canónicos provoca? Talvez para al
gunhas escritoras --e profesoras, e leito
ras ... - Pondal non é tan indiscutivel
mente canónico como Rosalia ... + 

.> 
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• Homenaxean 
en Vigo aos 
vellos gaiteiros 
O centro cultural Buxaina do 
bairro de Coruxo organizou a 
homenaxe ao gaiteiro, que desta 
vez cumpre dez-anos. O Sábado 
24 de Outubro no.Auditório 
Caixavigo rendiron tributo a "to
dos aqueles que transmitiron os 
seus coñecimentos sobre música 
tradicional". Actuaron a partir 
das oito da tarde as panderetei
ras de Xacarandaina, o grupo de 

· coros e danzas Andaina e o gru
po Violia. Como é costume, re
matou a homenaxe cunha mur
ga, a de Os Terribles do 
Porriño.+ 

•O Mógallo 
convoca 
o concurso 
de relatos 
Blanco Torres 
O certame literárío Rober_to 
Blanco T arres chega á sua segun
da edición da man da asociación 
cultural O Meigallo de Cuntis, 
que traballa a prol de recuperar 
a memóría do xomalista. Até o 
18 de Decembro se poden apre
sentar os orixinais, que deben 
ter unha extensión mínima de 
cinco fólios e máxima de quin
ce. Hai que envialos á 
asociación cultural O Meigallo, 
rua Bernardo Sagasta 8, 36670 

. Cuntis (Pontevedra), que orga
niza o certame sen axuda do 
Concello nen da Depuración 
mália que o vindeito ano esté 
adicado á figura de Blanco To
rres. Estabelécense dous 
prémios, un de 75.000 pesetas e 
outro de 40.000. + 

• Motorhead e 
Sepultura actuan 
na Galiza 

· A xira de apresentación do últi
mo disco de Motorhead, Snake 
Bite Lave, pasará pola Galiza. 

Será o Xoves 16 de Novembro 
na sala Óxido de Vigo a partir 
das dez menos cuarto da noite. 
Farano precedido do grupo gale
ga La Gran Ramera. As .entradas 
custan, ri.a venda anticipada, 
duas mil pesetas e están en dife
rentes pontos do país. Por outra 
parte, no Coliseum da Coruña, 

. o Domingo 8 de Novembro ten 
lugar o concerto dos brasileiros 
de Sepultura acompañados de 
Slayer. + 

• Festa da música 
independente co 
selo Lixo Urbano 
O selo indepedente Lixo Urba-
no é o responsábel da festa que 
vai ter o vindeiro 5 de Novem
bro na NASA de Compostela 
con ttes grupos: Foggy Mental 
Breakdown, Hemisferio Izquierdo 
e Fame Neghra. Os primeiros son 
de Vigo e tras alguns cambios 
desde o seu primeiro EP, 
apreséntanse como un cuarteto 
"cun estilo cru e apegado ao No- -
vo punk noruego". Hemisferio Iz
quierdo teñen gravada unha ma
queta tras xurdir hai dous anos 
dentro do colectivo A familia 
Feliz, e, por último os Fame 
Neghra, o grupo punk máis dura
deiro en Compostela. + 

• Celébrase o I 
Congreso 
de Estudos 
Postcoloniais 
Coa intención de criar "un espa
zo de discusión e intercámbio 
sobre as diversas manifestacións 
culturais nas sociedad~ afecta
das de unha e Óutra maneira po
lo colonialismo europeu ou o 
neo colonialismo. estadouniden
se", celébrase en Vigo o I Con
greso Internacional de Estudos 
Postcoloniais co lema "Cara ao 
novo miléni~:- socieda~es multi
culturais". Entre os 
conferenci~tes que participan 
no congreso, que se desenvolve 
entre o 5 e o 7 de Novembro 
baixo a titoria da faculdade de 
Humanidades, atópanse Gonza
lo Navaza, que fará unha leitura 

ANOSA TERRA 

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

•O memorial lbán Toxeiro 
reune a amadores e profisionais do teatro 

Desde a agrupación .cultural 
Alexandre Bóveda da Coruña e o 

.• mundo do teatro quíxo~elle ren-
• der unha homenaxe o Luns 26 

de Outubro ao aé:tor Ibán 

. 

T oxeiro; do que se cumpre o ca
bodano do seu-pasamento. Este 
memorial de teatro que leva o 
seu nome contou coa 
participación de xentes da esce-

na tanto amadores como profe
sionais e celebrouse no Forum 
Metropolitano. Ali estiveron os 
actores de Mofa e Befa, o grupo 
do taller de teatro da 
agrupación, Lino Braxe, Miguel 
Ladrón de Guevara, Vicente 
Montoto, a actriz Flor Maceiras 
e o o grupo da Escola Municipal 
deNarón.+ . •.......................................................................................................... 

de poemas xunto á escritora 
Erin Mouré, Velma Pollard, pro
fesora en Jamaica, Donato 
Ndongo, de orixe guineana, Isa
bel Carrera,. da Universidade de 
Ovieu, Pedro Pérez.. Sarduy, xor
nalista e profesor en Puerto Rico 
e Cuba, e Micheline Dusseck, 
de orixe haitiana.+ 

• Rock e ·poesia 
na.Semana 
Zapatista de Lugo 
Desde o 23 de10utubro, Lugo vi
ve a Semana l.apatista, que arga
llan os membros do colectivo 
AugasqUen.tes e que inclue un 
amplo programa cultural con ter; 
túlias, obradoiros, música, poesía 
e cinema. O Xoves 29 de Outu
bro o concerto zapatista corre a 
cargo de Miki Nervio and The 
Blues Maker no local cultural Bo
liche apartires das dez da noite. 
O Venres 30 celébrase o Diada 
Muller Indíxena, no pub Emo, coa 
coiaboración de Donas de nós. A 

festa antimperialista.comeza no 
Boliche o Sábado 31 coa actua
ción de Os Papaqueixos e a cola
boración de Corneta Obxeta. • 

• Comeza a 
tempadade 
teatro alternativo 
na NASA 
Desde este mes e até Decembro 
a sala NASA acolle ás compañías 
incluídas no programa Intersalas, 
que realiza a Coordenadora Esta
tal de Salas Alternativas, e que 
trouxo a Compostela xa ao gru
po asturiano Higiénico Papel coa 
sua versión de OhtelQ. Neste pro
grama tamén participan compa
ñias galegas que levan os seus es
pectáculos fora do país: ademais 
de Chévere e Matarile, Nove dous 
Teatro, de Carballiño, con Cri
·mes anónimos, e Teatro do Adro, 
de Compostela, que leva Nano a 
Navarra. Dentro do II Ciclo 
Ópera de Peto, pasou pola NASA 
os dias 27, 28 e 29 de Outubro a 
compañia Eduardo Diago coa 
mcntaxe Cecilio in memoriam. • 

•Curso de 
História 
Contemporánea 
na Coruña 
Do 5 ao 27 de Novembro celé
brase na Coruña, no local da 
Fundación Paideia, o curso de 

Historia Contemporánea de Ga
liza, que organiza a AS-PO en 
colaboración coa CIG. Desde os 
movimentos rexionalistas até a 
Galiza do franquismo pasando 
polo agrarismo, son alguns dos 
aspectos que tratarán historiado
res como Bieito Alonso, Xavier 
Vence, Carlos Velasco, Oionisio 
Pereira, Miguel Cabo e Xusto. 
G. Beramendi. As persoas inte
resadas no curso poden matricu
larse persoalmente ou no telefo
no da AS-PO, 981278259, ou 
nos locais da CIG. • 

•Homenaxe 
a Fiz Vergara e 
Lois Pereiro en 

"' Lóuzara e o Incio 
A Asociación Cultural Valle;In
clán de Lugo organiza para o Do
mingo dia 8 de Novembro unha 
homenaxe aos poetas Fiz Vergara 
Vilariño e Lois Pereiro nas suas 
terras viciñas de Lóuzara e o 
Íncio. A publicación do libro · 
póstumo de Fiz Vergara Can sen 
fel (Espiral Maior) é o ponto de 
partida do acto no que, durante 
toda a xomada, se visitarán os lu
gares próximos ao poeta de Lóuz.a
ra e se desenvolverá un recital na 
sua memória. A maneira de visita 
guiada -desta volta coa 
participación do escritor Lois 
Diéguez, entre outros- a activida
de entronca coas organizadas hai 
dous anos pola asociación de Lu
go nas que se percorreron as 
terras do Íncio e o Caurel visitan
do os espazos vivido,s e recreados 
literariamente por Anxel Fole. • 

Xavier Villaverde presenta Finisterre na SEMINCI de Valladolid 
A fita está protagonizada por Nancho Novo e Elena Anaya 

"En Fisterre cóntase unha histó
ria: a do breve encontro, nun 
momento crítico das suas vidas, 
de dous irmáns aos que o seu pai 
abandoou cando nenos e. que 
necesitan ver cumprida unha 
antiga promesa. Pero através 
<leste história o que quixen é fa
cer unha história de persona;xes, 
.adentrarme no corazón de dous 
x.óvenes, Mario e Berto, dos seus 

-- s€ntimentos, dos seus desexos e 
das f eridas que agachan". Dese 
xeito é como resume Xavier Vi
llaverde a fita que se estreou o 
Domingo 25 de Outubro na Se
mana de Cine de Valladolid e que 

· supón a segunda lonagametraxe 

do director, que realizara Conti
nental en 1989. 

Mália un complexo guión, que 
localiza a acción en tres lugares 
distintos: Galiza, Madrid ·e Lis
boa, a laboura de Villaverde foi 
premiada tanto pola crítica corno 
polos aplausos "do público. A sua 
longa experiéncia en curtametra
xes e publicidade desde hai m;jis 
de quince anos veuse reflectida 
no traballo cos actores e no coi
dado formal da película. Nancho 
Novo, Enrique .Alcides, para 
quel). é a primeira rodaxe, Eleña· 

. Anaya, Chete Lera e Geraldine 
Chaplin son os protagonistas da 

fita, que superou os douscentos 
millóns de pesetas e·cuxa produ
ción corr~u a cargo da empresa 
galega Continental e de Tornasol. 

Tanto director como produtores 
confían que a distribución de 
Alta Films leve ás principaiS sa
la.S comerciais a fita "de persona
xes masculinos ainda que sexail
as mulleres coas suas decisLóns 
ás que desenvolven a trama", se
gundo Villaverde . De~pois da 
boa aceptación na Seminci, ha
berá que esperar ao pal~arés do 
certarne, ainda coa dificultade 
engadida de competir coa obra 
póstuma de Ricardo Franco.• 
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Mallando 
a palleta 
Título: Linguas longas. 
Autor: Xavier López Rodríguez. 

Editorial: Galaxia. 

Non irnos recontar a diversa ti
poloxia de xentes e maneiras de 
empregar a palavra. Non acaba
riamos . Carme López e Mª do 
Rosario Soto, en Asi f alan os ga
legas (Galinova, 1995) dispoñen 
de máis de 230 frases feítas bai
xo este epígrafe. 

Mario Margado é o protagonista 
de Linguas Longas. Pero, o prota
gonista vólvese obxecto, suxei
to, obxectivo. A novela de Xa
vier López Rodríguez preséntao 
como o fulcro sobre o cal van 
xirando remuiños de faladurias 
infundadas, fundadas na irrespe
tuosa actitude dunha rapariga, 
Xandra, que non ten cancelas 
na língua. E tamén nas capri
chosas interpretacións que a 
xente, ociosa, pode facer de si
tuacións normais. Perfectamen
te normal é que un vello conser
xe coincida várias veces cunha 
alumna. E nada de mao hai en 
que falen, nen en que beban al
go de volta a casa. Pero a xente 
pode ser moi ruin. E, se o pobre 
Mario xa tiña bastante con atu
rar as impertinéncias de Xandra, 
agora verase envolto nunha es
pécie de confabulación na cal a 
muller, o cura, a porteira, o psi
quiatra e un xomalista devana
rán os sesos tentando explica
cións a algo que pouco lles im
porta, barallando teorias, hipó
teses, a min xa me parecia, pero 
non me gosta falar, que cho digo 
eu, quen o ía pensar e bla bla 
bla. A padecer toca. Vamos, que 
te rnos unha disposición coral no 
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remuíño. Pero non de actantes. 
Ainda que coincidan na maledi
céncia, cada un ten personalida
d e própria e unha misión ben 
clara. Precisamente este é un 
dos aspectos máis salientábeis. 
Non senda unha novela longa, e 
tendo cada un dos once capítu
los estrutura fragmentária -entre 
tres e carro fragmentos cada un
as personaxes están bastante 
ben configuradas. 

E falando do coidado labor es
tru tural hai algo máis que co
mentar. Falando sempre desde a 
óptica de un adulto, vendo que 
se publica en coleción infantil
xuvenil, non crendo que os mo
zos de hoxe sexan tan descere
brados como moitas veces se 
pensa, pois segundo se vai lendo 
un chega a pensar, sucesivamen
te, duas cousas: primeiramente 
que lles pode resultar algo com
plexa -pero pobre de quen non 
sexa capaz de decodificar com
p lexidade tan mínima- e des
pois que posibelmente debera fi
gurar en coleción para adultos. 
O feíto de que as personaxes 
tendan a ser adultas, sen falta
ren mozos de várias idades, ren
de a afortalar tal créncia. E, un
ha vez rematada a novela, con
clúese que seguramente era fio 

que daba para novelar máis, a 
pouco que a acción tivese unha 
mínima trascendéncia social. 
Expliquémonos. Está claro que o 
que aquí se relata canta con ve
rosemellanza, ninguén o dubida. 
Sen embargo, ao non haber re
ferentes temporais, nen espa
ciais, que asenten a acción, per
de entidade. A leitura é ben 
agradábel, pero non é <loado es-
capar á sensa
ción de ter 
<liante unha 
fábula, bátase 
de menos a 

Aonon 
haber 

consisténcia 
da implica: referentes 
ción social. E · temporais, 
o remate, 
aberto á con
clusión do 
leitor, v_ode 
incrementar 
o sentir de 
que a novela 
ten un ha 
conclusión 
un chisco for-
zada. Se, co-
mo di a con-

nen 
espaciais, 
que asenten 
a acción, 
perde 
entidade. 

tracapa, é unha novela sobre a 
incomprensión e a intoleráncia, 
o remate é aséptico en exceso. 

Como cando se fala de mozos 

parece que hai que falar de ensi
no, digamos que é leitura espe- -
cialrnente aconsellábel nas aulas 
de ética de leitura amena e sus-

O quinto cademo 
deSaramago 

- ceptíbel- de un amplo -abano de Os trinques das librarias portuguesas 
- t, ·- - El a · - -locen este Diario-V dos Cadernos de 

comen anos afte er- 0 mesmo- =rilnzarote, recén saído da imprenta e 
tema. Ben traballada estrutura, que foi escrito polo Nóbel José Sa-
ás veces con clímax irónico ben 

1ogrado, sobre todo nos primei-
ros capítulos.:-+ 

XOSÉ M. EIRÉ 

Diderot 
en galega 

Tllulo: O paradoxo do actor (edición bilíngüe). 

Autor: Diderot. 

Tradución: X.C. Carrete e F. Sucarrat. 

Editorial: Biblioteca-Arquivo tearral Fran
cisco Pillado Mayor. 

Agora que unha nova versión da 
novela de Victor Hugo Os mise
rábeis enche os cinemas do mun
do ocidental, non_estará de máis 
lembrar que un dos protago
nistas, que non sei se aparece na 
nova versión cinematográfica, 
era Gravoche. Quen era Gravo
che? Un neno de París, un rapaz 
das ruas, de sete a trece anos 
"veste un vello pantalón do seu 
pai'', -leva "un vello sombreiro de 
calquer outro pai [ ... ] xura como 
un condenado, frecuenta os ca
barés, coñece os ladrónS, atua as 
mozas, fala argot, canta cancións 
obscenas e nada malo hai no seu 
corazón". Cando estala a revolu
ción, Gravoche, "expresa París, e 
París expresa o mundo ... París é o 
teito do xénero humano". Du
rante a revolución, Hugo mostra 
a Gravoche armado cunha vella 
pistola. El non matará, será caza-

(Pasa á páxina seguinte) 

ramago ao tempo 
- que Todos os 

nomes. O pro
ceso de criación 
desta novela é 
referido no ca
derno, que coma 
é habitual no au
tor, publica en 
Caminho. T amén 
se pode atopar 
nalgunhas 
librarias galegas 
sen ter que acudir 
a tradución en cas-
telán. As suas reflexións tamén 
incluen os problemas, basco, catalán e 
galego. + 

Relato dunha viaxe 
en tren até China 
A longa viaxe é o título das aventuras 
solidárias narradas por Yuca. Quen é 
Yuca? Seica naceu no lugar de Cou
so, en San Andrés 
de Xeve, en Pon
tevedra e xa amo
sou as suas atitudes 
literárias na ante
rior obra O paporru
bio que se foi. Neste 
seu novo libro narra 
a viaxe que a levou 
até China co seu 
amigo Kaiying no 
que ademais de vivir 
unha série de peripé
cias, coñecerán o sig
nificado do amor e da 
amizade. A novela, que edita Galaxia 
na sua coleción árbore, colabora con 
Médicos sen Fronteiril;S. + 

Filosofia, nacionalismo 
e esquerda 
O pensador Javier Sábada é o autor de 
Euskadi, nacionalismo e izquierda, 
no que que re
flecte a necesi
dade de resga
tar as ideas que 
conxugan auto
determinación e 
progresismo. 
''Respeito á auto
determinación 
talvez o máis 
oportuno consista 
en partir dos direi
tos intemacionais. 
A autodetermina
ción ten un soporte 
internacional suficiente como para 
non ter que recurrir a nocións tales co
me-iclies-mer-ásia,-peve-etH.cleas-sem---- <--
llantes que, independentemente da sua 
coeréncia interna, poden ser 
fundamentos máis débiles do desexado 
para defender as reivind~cacións en 
curso". Está editado en Talasa. + 

Poesía do siléncio 
"Se comunicar fosse simples/os homens 
selariam de vez os olhos/esqueceriam 
verbos inúteis/e apenas com os 
lábios se ama- _ __..~;;::;:;:;;~-.:;,i+I 

riam". O cotián, 
a cidade, a noi
te ... son os esce
nários da poesia 
do portugués 
António Teixei
ra e Castro, 
sobrinho, quen 
apresenta o seu 
segundo libro Um 
silencio quase hu
mano. É unha edi
ción do autor, quen 
ven de coñecer Fiste-
rra, e limítase a 500 exemplares. + 
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(Ven da páxina anterior) 
do como un coello polos Guardas 
Nacionais. Mentres esquiva un, 
ha e outra bala até que é alcanza
do, Gravoche canta a vella can
ción revolucionária: 

On esr laida Nanterre 
C'es lafaute a Voltaire, 
Et bete a Palaiseau 
C' est la faute a Rousseau. 

je ne suis notaire, 
C'est la faute a Voltaire, 
Je suis un petit oiseau, 
C'est la faute a Rousseau. 

Joie est mon caractere, 
C'est la faute a Voltaire, 
Misere est mon trousseau, 
C'est la faute a Rousseau. 

Somos feos en Nanterre 
A culpa é de Voltaire, 
E parvos en Palaiseau 
A culpa é de Rousseau. 

Eu non son notário, 
A culpa é de Voltaire, 
Son un pequeno paxaro, 
A culpa é de Rousseau. 

Alegre é o meu xorne, 
A culpa é de Voltaire, 
Misero é o meu vestir 
A culpa é de Rousseau 

Cando Gravoche é alcanzado, 
cando un fío de sangue percorre. 
o seu rosto, ergue os brazos ao 
ar, mira para o lado de onde vi
ñera o disparo, e ponse a cantar: 

Je suis tombé par terre, 
C'est la faute a Voltaire, 
La nez dans le ruisseau, 
C' est la faute a... 

Eu cain no chan, 
A culpa é de Voltaire, 
O naris na fochanca, 
A culpa é de ... 

Un segundo disparo do mesmo 
tirador acaba coa vida de Gra
voche. 

Diderot. 

Non queremos falar aqui de Hu
go, nen da sua obra, nen de Gra
voche, a quen podemos imaxi
nar a carón de Marianne cos seus 
nus, con duas pistolas na man, 
pintado" por Delacroix, acompa
ñando á liberdade dirixindo ao 
povo. Simplemente queremos 
lembrar unha inxustiza "incons
ciente". Os revolucionários fran
ceses do século pasado, tomando 
a contrapelo o que <licia a bur
guesía xa non reyolucionária, e a 
aristocrácia, afirmaban que si, 
que a culpa era de Voltaire, que 
a culpa era de Rousseau. A in
xustiza, cal é? Diderot. O esque
zo de Denis Diderot, o terceiro 
grande nome das Luces france
sas, par de Rosseau e Voltaire, 
cando non superior en muitas 
cousas (como narrador, por 
exemplo; ou como crítico de ar
te, sen ir máis lonxe). Diderot, 
dentro do imaxinário "revolu
cionário" non intelectual -quer 
dicer, até o momento das vedas 
entre o movimento obreiro e a 
T eoria do proletariado, e no mo
vimento anarquista- só é o autor 
dunha novela "anti-clerical", A 
relixiosa. Os grandes nemes son 
os outros dous. Eis a grande in
xustiza para con Diderot. 

Jordi Mollá e Ernesto Alterio, protagonistas de Os anos bárbaros. 
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Claro que é unha inxustiza "in
consciente". Máis inxustiza é que 
en galego non se contase con 
nengun texto dos homes das Lu
ces. Nen Voltaire, nen Rousseau, 
nen D' Alembert, nen Holbach, 
nen Grimm, nen Diderot ... até 
hoxe. Porque agora si. Agora aca
ba de ser vertido ao noso idioma 
un texto, un famoso texto de Di
derot: O paradoxo so"bre o Actor, 
en edición bilingüe, con introdu
ción, excelente tradución e notas 
de X. C. Carrete Díaz e F. Suca
rrat Boutet, publicado pola Bi
blioteca-Arquivo teatral Francis
co Pillado Mayor e os departa
mentos de Filoloxia francesa e ga
lega-portuguesa da Universidade 
da Coruña. Este é, que eu saiba, o 
primeiro texto das Luces francesas 
vertido ao noso idioma. Unha in
xustiza queda, en parte, reparada. 

O paradoxo solJTe o Actor como 
nos din os editores foi editado 
postumamente, en 1830, e escri
to entre 1770 e 1778, ainda que 
para alguns autores foi redacta
do, concretamente, en 1773 
( Charly Guyot, Diderot par lui
meme, Seuil, 1953). O paradoxo 
é, continuan os editores, un 
"diálogo especular con outro 
texto expresado en forma dialo
gada. Esta forma é frecuente e 
incluso característica da maneira 
de escribir de Diderot". Lembre
mos que a maioria das suas nove
las son tamén, en certo modo, 
un "diálogo especular", O so"briño 
de Rameau, ]acques e o seu amo. 
Neste diálogo especular Diderot 
vén dicer que o actor non debe 
"identificarse" co seu papel, xa 
que, ao cabo, a arte, para o ilu
minista francés, como nos din os 
prologuistas, non é "natural". A 
arte é un produto do xénio e da 
razón, quer dicer, da intelixén
cia, de ai que o traballo do actor 
deba ser tamén un traballo da 
intelixéncia, non da intuición 
e/ou ou sentimentalismo e a 
emoción, da identificación co 
personaxe ("o actor espontáneo 

Unha boa 
história 
desperdiciada 

Título: Os anos bárbaros. 
Autor: Femando Colomo. 

En 194 7 dous xóvenes universi
tários, Manuel Lamana Sán
chez-Albornoz (fillo do Sán
chez Albornoz que fora minis
tro de Estado na II República) 
facian unhas pintadas noctur
nas nos muros da Faculdade de 
Filosofía e Letras de Madrid. 
Falaban de Universidade libre e 
berraban contra a ditadura 
franquista. Foron detidos e con
deados a oito anos de traballos 
forzados no Valle de los Caídos, 
aquel proxecto faraónico que 

temperamental é arreo detestábel, 
excelente ás veces", p. 29). E eis 
vén o paradoxo ( outro máis en 
todos os diálogos de Diderot): o 
actor non debe expresarse me
diante a sensibilidade. A sensibi .. 
lidade é producida polo corpo 
(aqui nos achamos, ainda que 
non o pareza, mui perta do tea
tro da crueldade de Artaud): "A 
sensibilidade, segundo a única 
acepción que ata hoxe se deu a 
este termo, é, ao meu parecer, 
unha cerra disposición, compa
ñeira da debilidade dos órganos, 
consecuencia da mobilidade do 
diafragma, da viveza da imaxina
ción, da delicadeza dos nervios, 
que leva a condoerse, a arregui
zarse, admirar, temer, turbarse, 
chorar, desvanecer, socorrer, fu .. 
xir, berrar, 
perder a ra-
zón, esaxerar, 
desprezar, 
desdefiar, 
non ter nin
gunha idea 
precisa do 
verdadeiro, 
do bo, do fer .. 
maso, que le
va a ser in .. 
xusto, a vol
verse tolo" 
(p. 104-5), 
mais para Di
derot paixón 

Este é, que 
eu saiba, o 
primeiro 
texto das 
Luces 
francesas 
vertido ao 
noso idioma. 

e sensibilidade son as que dan o 
sentido a vida, xa que son a sua 
expresión. Pero todo isto pode 
descubrilo por si só o leitor, con 
outras muitas cousas, xa que "es
te libro pequeno, paradoxal, 
pouco lido, é un compendio do 
pensamento de Diderot á vez 
que unha preciosa mostra do seu 
xeito de afrontar a escrita e a co
municación" (p. 14). 

Muitas cousas podemos tirar <les
te libriño de Diderot, pero faga
mos nasas as palabras dos edito .. 
res-tradutores: "A vía que Dide
rot segue, pois no, Paradoxo sobre 

concebido pola megalomanía 
do ditador veu verter tanto san
gue de presos republicáns. Un 
ano e médio despois da sua 
condena os dous xóvenes estu
dan tes conseguían uxir ae 
Cualgamuros 
grácias á axu-
d a de duas 
rapazas es
tranxe iras, 
unha ameri-
cana e outra 
canadiana 

Ao autor só 
lle interesa o 
universo da 
comédia, o 

que acuden xénero no 
desde París 
nun coche que se atopa 
descapotábel máis 
para axuda- cómodo. 
los. Unha de 
aquelas rapa-
zas era -Váz-
quez Montal-
bán lembrábao hai pouco- a ir
má do novelista norteamerica
no Norman Mailer. Vários dias 
máis tarde e logo dunha peripé
cia asombrosa e rocambolesca, 
os dous rapaces pasaban a fron .. 
teira e chegaban á Franza para 

ANOSA TERRA 

o actor é, como en toda a súa 
obra en xeral, a da reflexión, fa
céndose ante o lector, cos seus xi
ros, voltas atrás, saltos, mais 
transmitindo ademais da refle
xión sobre o traballo do actor, 
que deixamos ao lector o pracer 
de descubrir ... " Deixemos ao lei
tor o pracer de descubrir todo 
canto di Diderot neste folleto. 
Deixemos que o leitor se achegue 
a un "pequeno-grande" texto no 
que se concilian todas as prome
sas da modemidade oferecidas 
palas Luces; esas promesas que, 
como ben di Habermas, ainda es
tán por cumprir. Esas promesas 
atacadas desde un e ou tro lado 
-sobre todo as de Rousseau, por
que con el se inicia unha corren
te democrática que continua a 
molestar e a non ser entendida. 
Deixemos que o leitor se deleite 
coa dialéctica de Diderot, o ma
terialista ateu. Deixemos que se 
deleite con esa estrutura case cir
cular do Paradoxo, con esas voltas 
e reviravoltas das que non falan 
os editores; esas voltas e revira
voltas que amosan ás claras que o 
director da Enciclopédia non era 
só un grande novelista, un grande 
crítico, un excelente filósofo, se
nón tamén un escritor de xénio. 

Esperemos que a tradución ao 
noso idioma deste texto de Di
derot serva para que se traduzan 
outros textos das Luces, france .. 
sas e alemáns. Por que non, na 
mesma colección, o libro de 
Rousseau Carta ao señor D' Aiem, 
bert sobre os espectáculos, que non 
só é unha resposta a D' Alem
bert, senón que, sen querelo, 
pois non o coñecia, é, tamén, 
unha resposta a este grande tex
to de Diderot? Dous xigantes en
frontados. Dous paradigmas da 
nosa modernidade que desexa .. 
mos ver en galega canto máis 
mellar. Os dous escritores das lu
ces máis amados por Otero Pe· 
drayo: Diderot e Rousseau. • 

X.G.G. 

escomezar un exflio que duraría 
trinta anos. 

Con esta história real como ar· 
gumento, o realizador, Femando 
'Ca orno oTerécenos a sua peTfcu
la numero quince, logo de vinte 
anos de carreira e moito traballo 
como produtor e descubridor de 
xóvenes talentos (Trueba, Ma
riano Barroso,Jlaniel C l~ 
ro, Icíar Bollaín ... ). Vinte anos á 
sombra da comédia, o xénero pa
ra o que Colomo parece mellar 
dotado, impregna e invade a sua 
filmografía de xeito absoluto. O 
contexto histórico no que se de .. 
senvolve a história é o da pos, 
guerra dos anos cuarenta e o da 
represión brutal do réxime que, 
ainda sólido, fusila nas cidades, 
persegue aos máquis que ainda 
resisten e, através-do-SEtJ-e-os
seus dirixentes falanxistas, exer
ce un control absoluto da vida 
universitária. Aqueles eran os 
anos onde a circulación libre das 
persoas palas cidades e os cami
ños só se podía realizar con sal-

(Pasa á páxina seguinte) 

A 
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(Ven da páxina anterior) 
vocondutos, asinados palas auto, 
ridades, e onde as cartillas da ra, 
cionamento estaban nas cartei, 
ras dos cidadáns. Neste universo 
histórico,político dramático, 
cheo de posibilidades expresivas 
e apto para utilízalo como un 
material de amplo xogo criativo, 
é onde situa Colomo Os anos 
bárbaros. Sen embargo, déixao 
pasar de longo para só conceder 
breves e caricaturescas pincela, 
das de reflexo dunha época 
(pouco lle interesa deterse na 
paisaxe de terror que foi a vida 
dos presos de Cuelgamuros: o 
próprio Colomo confesou que ti, 
ñ.a rodado máis secuéncias onde 
se daba autonomía a personaxes 
directamente políticos e se refle, 
xaba a vida naquel inferno, pero 
que decidiu suprimilas na mon, 
taxe definitiva porque afectaban 
a unha estrutura baseada sobre, 
todo na relación dos rapaces co, 
as estranxeiras). 

Certamente Colomo sinte máis 
curiosidade en introducirse na 
história dos dous personaxes 
centrais (Jordi Mollá e Ernesto 
Alterio, xóvenes aprendices de 
revolucionários que fan esa pin, 
tada máis como unha gamberra, 
da que como unha acción resul, 
tante de sólidas convicións polí, 
ricas) e as suas relacións coas li
beradoras que o son tamén das 
suas represións, que por aventu, 
rarse na reflexión sobre un tem
po bárbaro, ao xeito dunha Pilar 
Miró en Beltenebros, ou un Ca, 
mus en Os días do pasado, só por 
citar dous exemplos ben distin
tos nos seus obxectivos e nos 
seus resultados. 

Ao autor de Tigres de papel só lle 
interesa o universo da comédia, 
o xénero no que se atopa máis 
comodo e tamén máis reiterati
vo e banal. E desta eleición dá 
boa medida a caracterización do 
personaxe do dirixente do SEU 
(Juan Echan ove) un fascista de 
opereta, concebido como unha 
caricatura, ridícula e excesiva, 
dos seus modelos reais e que 
tanto se preocupa de atrapar aos 
fugados como de exercer de Don 
Juan castizo e caballeresco dian, 
te das xóvenes estranxeiras que 
lle falan nunha lfngua (o inglés) 
que descofiece pero que simula 
entender. A criación deste per, 
sonaxe chabacano e de sainete 
que tan pouco ten que ver coa 
realidade daqueles facistas de 
camisa azul que perseguian, de, 
nunciaban e asasinaban aos 
opositores da ditadura, oferece 
xa toda unha declaración de in, 
tencións sobre os derroteiros po
los que Colomo quere facer 
transitar o seu filme. E nesta, 
como neutras tantas veces, esta 
obsesión do realizador por trans
formar en comédia todo o que 
pasa polas suas mans (e este ar
gumento era bastante ambicioso 
na sua formulación) convértese 
no pior inimigo deste filme que 
ainda que ten alguns momentos 
logrados (o primeiro encentro 
coa garda civil ou a chegada ao 
mar) é pola sua posta en escena 
rutinária e a sua realización pla, 
na e lineal unha película menor 
e de fugaz recordo. • 

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 

Vangardas 
históricas 
españolas 

Título: Vanguardias históricas. Ane Espa

ñol. 1918-1939. 
Organiza: Fundación Pedro Barrié de la 
Maza. A Coruña. 
Data: Até Decernbro de 1998. 

O mesmo título desta exposi
ción declara a sua intención de 
entender que as vangardas que 
un dia de 1907 foron enxendra
das por Picasso ao asinar o seu 
cadro As raparigas de Avignon, e 
que foron nacendo na década 
dos dez e dos vinte, tamén che
garon un dia ao Estado Españ.ol. 
A discusión sitúase en conside
rar o nacimento das avangardas 
españ.olas no 1925 a raíz da ex
posición en Madrid dos Artistas 
ibéricos ou, como é o caso desta 
exposición, decantarse por pen, 
sar que xa desde o 1918 as avan
gardas terian chegado ao Estado. 
Valeriana Bozal, non fala de 
avangardas senon de vangardis
tas para estas alturas do século. 

A raíz da guerra europea de 
1914 danse unhas migracións de 
artistas que fan que as avangar
das falen catalán por que se es, 
tabelecen en Barcelona, que 
xunto co poder económico de 
Bilbo, nestes anos farán con 
Madrid, a capital do Estado, os 
tres eixos onde a arte asuma os 
postulados de modemidade que 
desde hai anos, artistas españ.ois 
coñecen directamente en París e 
logo transmiten ao interior do 
Estado. 

Na Galiza, por estes anos estan
se dando os pasos necesários pa, 
ra a criación dunha arte feíta 
por e para galegas. Castelao 
aposta por un novo conceito de 
facer arte na Galiza, e Rafael 
Dieste desde a crítica busca o 
mesmo, mentres outros como 
Sotomayor ou Sánchez Cantón, 
artista e Historiador da Arte res
peiti vamente, traballan en Ma
drid a prol da arte española. 

Nesta exposición da Coruña, 
amósansenos 51 obr3:,S das que 
16 son do escultor Angel Fe
rrant -Madrid 1890-1981-, ar, 
tista vinculado á Coruña, onde 
deu clases e porque nas praias 
próximas á cidade percuraba o 
que él mesmo chamaba "ouxetos 
atopados". 

A exposición ten un título moi 
presuntuoso para a cativeza do 
amosado, a parte dunha repre, 
sentación moi desigual. Faltan 
autores imprescindíbeis nas 
avangardas dos anos vinte no 
Estado Espafiol. Como galego 
bátase en falta a socm rida Ma, 
ruxa Mallo, galega, presente na 
exposición de Artistas Ibéricos 
de 1925. De Barcelona está re
presentado o escultor Manolo 
Hugué cunha obra de sabor ain, 
da tradicionalista, pero será Joan 
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Na exposkión bótase en falta a Maruxa Mallo, de quen vemos Eslompa, 1927. 

Sandalinas, Eudald Serra, os que 
aporten obras xa de tendéncia 
cubista e mesmo un cadro de Jo, 
sé Mª de Togores, titulado Re
trato de Ale.jo de Togores, con un
ha nova concepción da realida, 
de, moi no xeito de facer de 
Balthus. 

Unha cabeza feíta en ferro, Ho, 
menaxe a Marc Chagall, valoran
do tanto o vado como a matéria 
aproximámonos á obra de Pablo 
Gargallo e un cadro de certo 
xeito social, de Julio González 
evócanos o 
quefacer dos 
artistas que 
viven en Bar, 
celona. Nesta 
cidade tamén 
residiron To
rres-Garcia, e 
Rafael Barra, 
das, uru
guaios ou o 
cubano Wi, 
fredo Lam. 

O basco Al
fonso de Oli-

Faltan 
autores 
imprescin, 
díbeis nas 
avangardas 
dos anos 
vinte. 

vares, cunha obra moi integrada 
no cubismo parisién, está dema, 
siado representado, en detri
mento doutros autores máis im, 
portantes. 

Manuel Ángeles Ortiz, Francis, 
co Bores, Díaz Canej_a, Pancho 
Cossío, o canário Osear Do, 
mínguez, Benjamín Palencia, 
V ázquez Díaz, Hemando Vifies, 
con un ou dous cadros cada un, 
son autores do resto do Estado 
que teñen en comun a sua esta-

día en París, estudando in situ o 
desenrrolo das avangardas euro
peas. Logo ao seu retorno trae, -
rían o aprendido, tratando de 
insuflar á estética do Estado, ai
res novos. Mais, seria a barbárie 
do 1936 a que pecharia esta 
fiestra aberra ao continente. 

Colección 
Arte Contemporáneo 

Pero esta exposición tamén su, 
pón a presentación en público 
na Coruña da Colección Arte 
Contemporáneo, titular da obra 
exposta. Como sócios da Co, 
lección aparecen empresas ga
legas como Electra del Jallas, 
S.A. (sic), Banco Pastor, Lig, 
nitos de Meirama ou Zara. 
Non está de máis subraiar a 
importáncia que ten para a ar, 
te que unha série de empresas 
invistan en obras de arte e que 
as expoñan. Trátase de un pull 
de empresas do Estado Español 
que se xuntan para conseguir 
un fundo de arte que aparte do 
seu fin social terá un fin eco, 
nómico. Se ben a nível institu
cional as Caixas de Aforro, 
nomeadamente Caixavigo pri, 
meiro e logo Caixa Galicia, 
van na procura de conseguir 
unha colección de pintura ga
lega, é de resaltar o valor dun
ha empresa que, como Alumi
nios Cortizo no ámbito da em, 
presa privada, ten como un dos . 
seus fins sociais a colección de 
pintura galega.• 

XESUS PIÑEIRO 

11 

canta de discos 

Raggamuffin 
con acordeón 

Titulo: Paradisu Zinema. 

Grupo: Joxe Ripiau. 

Edita: Ean Ozenki. 

~ 
• 

• 

Cando Negu Gorriak rachou, cada un 
dos-seuSlllembros-empr·......,~----1---. 

proxectos distintos: Kaki Arkarazo 
adicouse a producir a outros grupos e 
a facer duo con Antón Reixa, Mikel 
Bap adicouse ao grupo que lle daba 
apelido, Fermin Muguruza xuntouse 
cos Out e o seu irmán lñigo fonnou a 
banda J axe Ripiau. 
A aceptación do novo facer musical 
de Muguruza foi máis alá do simples 
recoñecimento e, como non quere a 
cousa, a primeiros de Novembro 
apresenta xa o seu terceiro disco 
Paradisu Zinema. As colaboracións 
van ser imponantes neste novo 
traballo do que se extrae un 
primeiro single titulado Kaiser Sose, 
a duos cos Spook and the guai. 
A fórmula continua a ser raggamuffin 
e ska co protagonismo do acordeón. 
Amparanoia tamén presta a sua voz a 
este disco co tema Havana, 
Abenduak, un ritmo cubano no que a 
cantante fai coros ao berro de Aqui 
ninguén vai durmir. Para iso 
precisamente está pensada a música 
de Joxe Ripiau, quen xa estiveron 
tocando pala Galiza. + 

Máis renovación 
para a trikitixa 

Titulo: Soinugorri. 

Autor: Iker Goenaga. 
Edita: Triki-Elkamalean. 

E vai de música basca, ainda que 
neste caso cun vencello máis 
directo coa tradición. 
lker Goenaga é un dos novas 
valores ao redor da trikitixa; 
ademais de tocar canta e, coa sua 
voz, renova a música popular. 
O disco Soinugorri conta con 
catorce temas, todos eles compostos 
por Goenaga, quen leva desde case 
neno intuíndo ritmos renovadores 
para a música tradicional de 
Euskadi. 
Oeste criador, reséñase non só a 
contribución a recuperar os sons da 
trikitixa, que vive unha verdadeira 
eclosión, senón de impregnar dunha 
identidade definida ás suas 
composicións. + 

• 
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A República das Letras rende homenaxe a Mª Xosé Queizán 
A autora recolle a 'Letra E' de escritora e inaugura un parque en Vigo co seu nome 

-0- H. VIXANDE 

O pasado Sábado 24 de Outu .. 
hro Maria Xosé Queizán recihia 
da man do vice presidente da 
Asociación de Escritores en 
Língua Galega, Carlos Mella, o 
prémio de prestíxio e máximo 
galardón da entidade, a "Letra 
E". Complementariamente a es .. 
te acto, Maria Xosé Queizán 
inaugurou un parque co seu no .. 
me e nel plantou unha magnólia 
e descohriu un monolito cun 
poema seu gravado na pedra. 

García Negro, o alcalde de Vigo, 
Manuel Pérez, o subdelegado do 
Govemo ou a delegada provin .. 
cial de Cultura, Pilar Rojo. 

Recoñecimento en vida 

No acto de entrega da "Letra E", 
deseñada polo escultor Manuel 
Coia, Maria Xosé Queizán agra .. 
deceu, en presenza da sua família 
e unha ampla representación de 
escritoras e escritores, o recoñe .. 
cimento que significa recibir este 
galardón en plena vida e aludiu 
á sua "rebeldía e disidéncia por .. 
que non me axusto ás normas so .. 
dais e sexuais". Igualmente, a es .. 
critora -arroupada por numero .. 
sos integrantes da Asociación
amosoue emicionada e encanta .. 
da polas mostras de afecto. 

Mª X. Queizán recebe o galardón da Asociación de Escritores da man do seu vice-presidente Carlos Mella. 

Para Maria Xosé Queizán, o reco .. 
ñecimento chega en vida e nun 
momento de plena actividade in .. 
telectual, unha actividade que 
glosaron todas as persoas que in .. 
terviron na homenaxe e que di .. 
buxa unha persoaxe polifacética 
(poeta, ensaista, narradora e dra .. 
maturga), cuxa obra sobarda o 
plenamente literário e invade ou .. 
tros campos como a dirección da 
revista de pensamento feminista 
Festa da palabra silenciada, ou a di .. 
rección teatral. A faceta política 
completa a diversidade dunha 
persoa que Femán .. Vello calificou 
como "unha das figuras clave da 
cultura galega neste século''. 

Duas horas antes, a autora 
plantara unha magnólia e des .. 
cobrira un monolito no parque 
que inauguro)J. Como indicou 
Xosé Maria Alvarez Caccamo, 
esta árbore, da variedade mag .. 
nólia nigra, elixida pola própria 
escritora, florece sen folla, só 
con flor, no mes de Febreiro, e 
a sua cor violeda é indicativa 
"do feminismo radical que re .. 
presenta e lidera Maria Xosé 
Queizán". "Ademais -abondou 
Alvarez Caccamo- o violeda 
sintetiza o azul do país e berme .. 
llo da paixón". 

Desque a Asociación de Escritores 
en Língua Galega decidiu home .. 
naxear a Antón Avilés de Tara .. 
mancos, nos actos sempre se plan .. 
tou unha árbore. Avilés elixiu un
ha cerdeira pola sensualidade e le .. 
dícia deste frutal. O seguinte aga .. 
sallado, Bemardino Graña, esco
lleu o loureiro, que representa a 
Apolo: Manuel Maria preferiu o 
carballo, por Xúpiter; e agora, 
Maria Xosé, a magnólia, e ao 
plantala, lembrou que xa tivera fi .. 
llos e escrito libros, pero que ain .. 
da nunca plantara unha árbore. 

Posteriormente, Maria Xosé 
Queizán descobreu un monolito, 
en cuxa pedra está gravado un 
poema dela que di asi: " Escribo 
para ti/ As letras son vínculos de 
amiga/ pontes/ Ponte como 
queiras para lerme/ Ponte para o 

íntimo encentro/ Ponte a miña 
conciencia e deixame a tua/ 
Ponte debaixo da magnolia". 

Tanto na inauguración do par .. 
que Maria Xosé Queizán, situado 
no centro da cidade, como na 
entrega da "Letra E", houbo nu .. 
merosa asisténcia de público. Es .. 
taba presente a plana maior da 
Asociación de Escritores en Lín .. 
gua Galega, agás o seu presiden .. 
te, Uxio Novoneyra, que conva .. 
lece en Madrid dunha delicada 
operación ao que foi sometido e 
cuxa figura estivo presente na 
mente dos asistentes. Ademais, 
do secretário da AELG, Miguel 
Anxo Femán .. Vello, e do vice 
presidente, Carlos Mella, un nu .. 
trido número de escritoras acom .. 
pañaban a Maria Xosé Queizán. 
Eran nomes inevitábeis, como 

Pilar Pallarés, Chus Pato, Ana 
Romani, Luisa Villalta, Maria do 
Carmo Kruckenberg, Iolanda 
<;astaño, Marica Campo, Xela 
Arias ou a filla da própria Maria 
Xosé, a poeta Cristal Méndez. 
Na homenaxe tamén habia ho .. 
mes das letras, e entre eles desta .. 
caban, ademais dos xa citados , 
Alfonso Álvarez Caccamo, Ma .. 
nuel Maria, Bemardino Graña, 
Xavier Baixeras, Manuel Forca .. 
dela e Carlos Bemárdez. Unha 
ampla representación das escrito .. 
ras e escritores participaron no 
recital poético que, á tarde, foi 
oferecido en homenaxe á autora 
no restaurante no que se produ .. 
ciu un xantar de confratemida .. 
de. A respeito doutras autorida .. 
des presentes nos actos, cabe ci .. 
tar a todas as concelleiras vigue .. 
sas, a deputada nacionalista Pilar 

Mais se na homenaxe todos fo .. 
ron parabéns, Maria Xosé Quei .. 
zán enfrentouse a un recoñeci .. 
mento espello da sociedade na 
que está imersa. Un dos aspectos 
que máis a caracterizan, a loita 
pola liberdade e a dignidade da 
muller, está moi tonxe de ser 
asumida polo carpo social e esta 
homenaxe foi un exemplo. A 
falta de sensibilidade das persoas 
presentes, nalgun caso foi notá .. 
bel. Nos discursos pronunciados 
empregouse constantemente o 
masculino como xenérico e a 
plantación da árbore estivo tute .. 
lada polo concelleiro vigués Leri, 
quen, despois da própria home .. 
naxeada e várias mulleres bo tar 
terra sobre el, procedeu a rema .. 
tar un traballo que se cadra se lle 
antollaba "cousa de homes".• 

CARTA ABERTA A Mª XOSÉ QUEIZÁN 
Benquerida amiga: escn'boche, amiga, a ti que nos 
escribes para vivírmonos. Hoxe sabes o día anda 
un pouco revirado por aquí. Hai nubes en T réve .. 
ris, poalla un pouco e, de cando en vez, sol. Hai 
nubes e eu sinto non poder estar en Vigo, hai sol e 
eu vexo o outono pintado nas vides e lémbrome 
de ti . Xa van alá dous anos que andaches por aquí 
¿ Lembras? San Matias e os xigantescos sarcófagos 
dunha pedra moi vella que se acababan de achar, 
logo aquela volvoreta de cores que se deixou foto .. 
grafiar pausada na man do Profesor Kremer. Aquel 
sabor do viño, fronte á Catedral. A vista desde 
Marienseule de toda a cidade, son imaxes para 
non esquecer. Paseamos polas rúas de Tréveris rra .. 
tando de comprender o difícil artellamento do sis .. 
tema capitalista neste mundo, e desde a cidade de 
Marx, contemplamos a mestura cultural que facía 
que violíns do leste nos fixesen chorar, tamén de 
pena, nos recunchos da cidade, e vimos tamén 
monxas mirradiñas, entre miles de negros coma 
Panchito e mozas xeitosas que reproducían sen .. 
suais melodías co seu andar, adiviñamos tamén os 
seus medos que bambeaban nas súas cadeiras e na 
luminosidade dos ollos. Na cidade hai mil mun .. 
dos. En Vigo hai mil mundos. Agora hai un novo 
xardín. Aquí a Mosela fai exercícios acrobáticos 
que nosoutras admiramos desde aquel outeiro, 
abaixo o río que coma serpe era o borde de aldeas 
que eran desde lonxe estáticas postais, nosoutras 
arriba, tocando restos de uvas deixados da recente 
vendima, no chan as follas amarelas. Ata aquí un .. 
ha amiga coa que merquei un sombreiro, visitei a 
casa de Marx e andei atrás das pegadas priscilianis .. 
tas. Hoxe mesmo tentei imaxinar a Exería, estaba 
alá enriba, onde sabes que aínda non subín porque 

MARGA ROMERO 

'A 
magnolia sei que 
é coma ti, ten as 
raices nesa terra 
pero son aéreas. 
E agora só che 

desexo que sigas 
a namorar" 

todas as cousas teñen os seus ritos, Exería chiscou .. 
me un ollo desde a que eu desexo que sexa unha 
balaustrada da porta Nigra. Ata aquí amiga. 

Logo, lembro e lembramos, á profesora e a escrito .. 
ra, a conferenciante que falou nesta Universidade 
e que chegou ao público, que lle deixou metido no 
corpo o desexo, unha nova maneira de ler este de .. 
sexo e este corpo, unha nova maneira de achegar; 
se á metáfora, recollendo o estripeiro de Resalía. E 
inesquecible a cara da autora escoitando o seu 
Bueno Barato na voz de Joachim Wormuth, a 
ollada que lle dirixiu a Anne Rupp cando traía a 
estes lugares unha barra, o mar, o sol e a dúas mu .. 
lleres amantes que diariamente o despedían. Non 
é de esquecer a forza coa que petra- Dülmer-Jolder 
asumiu as palabras da poeta que se facía co don da 
creación. Todo en alemán para que logo ti, queri .. 
da, recitaras en galego. Desta maneira entraron 
nesta Universidade unhas palabras de rebeldía, 
con O Segredo da Pedra Figu.ei.ra, iniciaches a viaxe 
que nos levou da man da nena, con Amantia en .. 
tramos nunha história xamais contada, con Antí .. 
gana caemos no teatro e na (in)sensatez da mater .. 
nidade á que nos levou a túa Escrita da certeza, e 
así foches construíndo pontes, agora no xardín, e 
así bailamos na paixón, na dor, da historia de 
Margot, aquela guerra ... para chegar á poesía. 

Foi polo tempo da Metáfora da metáfora cando 
te coñecín novembro 25, inolvidable ese día 
roubaronme, as cartas, a roupa interior e a miña 
colección de setecentos pares de pendentes, a 
vida privada polos recunchos máis pequenos de 
Vigo, ás veces as causas coman historia. Desde 

ese día decid(n non darlle tanta importáncia ás 
cartas, á roupa interior e aos brincos, e utra 
cousa: non facer afirmacións apresuradas. Segu .. 
ro que non olvidaches cando che dixen que 
nunca máis poderías volver a e cribir outro li .. 
bro de poesía. Coa Metáfora xa lle <leras a volta 
a todo. E logo escriber Despertar das amantes, es .. 
te é o teu mellor libro, o que nos gusta ás mulle .. 
res e o que moitos homes mercan para as suas 
amantes, esas palabras que todas desexamos es .. 
coitar. E pasa o tempo e chega Fóra de min e 
arremetes contra o caduco, e introduces na nosa 
historia a todos os novas Panchitos e as súas 
nais, outras melodías e galletas que non son a 
madalena de Proust, e falas nel <lesas cousas que 
che proen na cabeza e que che fan berrar de in .. 
dignación, perder case ... pé. Porque ti, querida, o 
que nunca perdes é a educación, ese saber estar 
que ven de vello, iso si que é de nacencia. 

E xa, amiga, vou apurando e desde T réveris, saú .. 
dos das persoas que te len, eu estou aquí, sei que 
alá onde se pon o sol están as Cies, tamén sei que 
hai un xardín, que cheira a mar, que alí unha mu .. 
Her que leva na súa cabeza toda a nosa historia, a 
miña e a de todas as de min, esta tarde, e por iso 
estou alegre, planta unha Magnolia Nigra, men .. 
tres Exeria lle manda un bico desde, a que eu de .. 
sexo balaustrada, da Porta Nigra. Cando vaia, ave 
fugaz, levarei unha pedriña de T réveris e irei con .. 
tigo ao teu xardín. A magnolia sei que é coma ti, 
ten as raices nesa terra pero son aéreas. E agora só 
che desexo que sigas a namorar. 

Coa poalla e o sol recibe o alento dun bico meu. • 
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O ALZAMENTO DE 1936 EN LAVADORES 
RECONSTRÚENSE OS DRAMÁTICOS SUCESOS Á LUZ DE NOVOS DOCUMENTOS 

O concello de Lavadores, anexionado a Vigo en 
1941, convertírase nos anos 30 nun arrabalde 
da cidade olívica, da que era continuación en 
pontos como Teis ou O Calvário. Milleiros de 
homes desprazábanse cada día a traballar nas fá, 
bricas viguesas, sobre todo ás do sector do me, 
tal, e T eis (parróquia que se independizara en 
Xaneiro do 36) fomecia de mariñeiros á impor, 
tante flota pesqueira. Este forre compoñente 
obreiro, encadrado nos sindicatos de clase, fíxo, 
lle acredor da alcuña de "La Rusia Chica". Non 
é de extrañar, pois, que logo do alzamento, a su, 
periora das monxas xosefinas expresase nun es, 
crito que os moradores do bárrio eran "en su 
mayoría marxistas, por ser ésta la fruta que en 
proporciones aterradoras se daba en Lavadores". 

O govemo municipal. estivo presidido durante 
case toda a República por Xosé Antela Conde, 
líder do Subcomité Socialista de Lavadores, e 
home de confianza do partido. Para manterse 
no poder en franca minoría, houbo de coaligar, 
se cun sector dos agraristas (nomeadamente os 
da Sociedade de Teis); sen embargo, ao longo 
de todo o mandato as relacións entre ambos 
grupos foron tormentosas. Expulsado do cargo 
ao estoupar a Revolución de Astúrias, será re, 
posto en Febreiro do 36 pola Frente Popular, ra, 
dicalizando desde entón as súas posturas. 

Así as causas, na mañá do día 20 de Xullo, a 
proclamación do bando de estado de guerra en 
Vigo polos militares, de entrada sumía aos diri, 
xentes políticos lavadoreños na confusión. Uns 
defendían que os soldados estaban de parte do 
povo, pois berraban con el U.H.P.! ("Unión de 
Hermanos Proletarios"); namentras que outros, 
enrabexados, sostiñan o contrário, xa que dis, 
pararan contra a xente alí congregada. A iso do 
mediodía, a notícia extendérase como un re, 
gueiro de pólvora, e xa non había dúbida de que 
se trataba dunha rebelión militar en toda regra. 

Mália a desigoaldade de forzas, en Lavadores 
impúxose unha decidida vontade de resisténcia. 
Pesimamente armados, con chuzos e escopetas 
de caza, aprestáronse a defender as barricadas 
que, seguindo a estrada principal, levantaron 
nos Choróns {límite con Vigo), no populoso 
bárrio do Calvário e no Seixo, perto da casa do 
concello e do cuartel do pesto da garda civil. A 
eles sumárons máis c mbatentes que, alarma, 
do , baixaban de O Porriño e Ponteareas. 

D membr da corporación de Lavadores, tan 
6 d u se pr entaron na casa consistorial: o 

alcalde Antela C nde, e o eu correlixionário 
Uxio González Alon o; tamén apareceu o if, 
mán do d putada ocialista Bilbatúa. Estes per, 
curaron, por unha banda, manter a normalida, 
de, dentro do po íbel, na administración e nos 
erviz municipai . Por outra, centralizaron a 

re i téncia, di poñendo o rexistro de casas par, 
ticulares na percura de armas, e asegurando o 
suministro d gasolina para manter as comuni, 
cación . O alcalde de T eis, Xulio Quirós Esté, 
vez (albanel de profesión), agrário pero simpa, 
tizante das esquerdas, manterá o dispositivo de 
control para evitar o tránsito de veículos cara a 
Vigo, que xa se establecera con motivo da folga 
xeral decretada en resposta da sublevación do 
exército de Marrocos. 

Como é loxico, a postura que ía adoptar o posto 
da garda local, instalado nonº 23 da avenida de 
Ramón Nieto, a escasa distáncia do concello e 
na retagarda das barricadas, era motivo de in, 
quietude. Matinouse primeiro en mandar un in, 
termediário, pero despois deixáronse convencer 
polas súas promesas de fidelidade ao réxime. Esta 
inactividade debeuse a contar cun pequeno nú, 
mero de efectivos: sete gardas comandados polo 
cabo Xosé Quintela, xefe desde Febreiro do 34, 
( é posíbel que se lle agregasen os cinco do posto 
de T rasmañó), que por riba tiñan na súa compa, 
ña a 2Q familiares; a que o inmóbel que ocupa, 
ban, tal. como recoñecia un mando, carecía de 
condicións defensivas; e máis por ter quedado 
aillados. Mesmo así, acolleron ao mesmo mestre 
Vicente Viñas, que fuxía dos milicianos. 

X. MIGUEL 

GONZÁLEZ 

Lei1ura do bando militar 
dos sublevados polo 

Capitán Carreró en Vigo. 

o empuxe 
do exército, 
e consumada 

a traizón 
dos gardas civís, 
ás 11 da mañá 

as forzas 
sediciosas 

ocupaban a 
desolada casa 
consistorial" 

Na madrugada do día 21, os grupos encargados do 
paqueo das vivendas, nos que ían mulleres e os 
chegados de Ponteareas, dirixíronse ao chalet de 
Portanet e ao do empresário Núñez Bárrios (a 
chamada Casa de Pedra), no Seixo. Neste último, 
sen saberse de cerro como se iniciou, produciuse 
un enfrontamento, que rematará traxicamente 
coa morte do dono e co incéndio do inmóbel. 

Quen era Estanislao Nuñez? Nacido había 53 
anos nunha aldea de León, levaba 8 residindo 
en Lavadores, procedente quizais da Coruña. 
Do seu matrimónio coa pamplonesa Josefa Saa, 
vedra naceran doce fillos. Tiña a propriedade 
dunha fábrica de cromolitografía sobre a folla 
de lata e construcción de envase metálicos, na 
que traballaban permanentemente 2 7 operários, 
producindo 160.000 unidades por ano; descoñe, 
cernos si a folga de metalúrxicos de comezos do 
36 chegou a afectar á súa empresa. 

Estanislao Núñez gozaba de boa consideración en, 
tre a patronal, como o demostra que desde 1931 
exercese o cargo de tesoreiro da Cámara de Co, 
mércio de Vigo. Ideolóxicamente, formaba parte 
da Asociación Católica da País de Família, e apa, 
rece, xunto cos seus fillos, nas listas elaboradas Pº' 
las sociedades obreiras pouco antes do alzamento 
nas que figuraban os elementos dereitistas da loca, 
lidade que debían ser sometidos a vixiáncia; mes, 
mo, nunha delas era calificado de "perigoso". 

Voltando ao suceso, no asalto á súa casa, deuse 
captura a dous fillos que fuxian: Xesús e lgnácio, 
estudantes, de 20 e 15 anos respeitivamente. 
Nun primeiro momento foron levados á "Casa 
do Povo" (O Clube Deportivo Obreiro), e a isa 
das 7 da mañá trasladáronos á casa consistorial. 
Cando estaban entrando, un grupo de xente fu~ 
riosa esixiu que os executasen; pero entón, un 
forasteiro que estaba na compaña do alcalde, e 
que debía ter cerra autoridade, intercedeu impe, 
<lindo que se lles fixese dano algún. Nas súas 
memórias, Manuel González O Fresco, que axiña 
se ía converter nun fuxido de sona, asegura que 
foi grácias á súa intervención que os mozos sal, 
varona vida (véxase a edición de V. Freixanes). 

Os mozos prisioneiros permaneceron todo o 
tempo retidos no salón de sesións so concello, 
que era a única estáncia do edifício resgardada 
das balas, baixo a custódia de dous homes arma, 
dos. Alí foron testemuñas do trasego dos mili, 
danos que desesperadamente resistian na útima 
barricada. Ante o empuxe do exército, e consu, 
macla a traizón dos gardas civís, ás 11 da mañá 
as forzas sediciosas ocupaban a desolada casa 
consistorial. Con esta operación bélica, o alza, 
mento tiña trunfado tamén en Lavadores. 

De seguido, destacouse unha columna que avan, 
zou en misión de "limpieza" pola parróquia, reci, 
bindo ainda algúns tiros desde os mestos campos 
de millo; os disparos aillados continuaron duran, 

te uns días, ferindo o 26 ao cabo Quintela cando 
baixaba coa tropa de Cabral. Mais, vendo que 
xa nada se podía facer, a maioria deuse á fuga, 
internándose nos montes dos arredores, mentres 
que outros agachábanse en tobeiras. Entre os 
primeiros estaba Xosé Antela, a quen o sangui, 
ñento tenente Francisco González O Rabioso lle 
tiña gañas desde que izara a bandeira vermella 
con motivo da vitória eleitoral frontepopulista 
en Febreiro do 36, saltándose a proibición do 
govemo. O dirixente socialista Victoriano Suá, 
rez foi detido por actuar de enlace cos fuxidos, e 
ao veterán Ramiro fichárono por facilitar sumi, 
nistros aos que liscaron ao monte. 

Logo do alzamento, a sorte dos protagonistas 
discurrirá por camiños moi distintos. Segundo 
C. Femández, o fillo maior de Nuñez, pistola en 
man, tomou axiña cumprida vinganza, sen repa, 
rar nos que eran inocentes; di tamén que mo, 
rreu na fronte de Astúrias dun tiro nas costas, 
pero quen se alistou voluntário nas Bandeiras 
Galegas foi Eduardo, un dos do médio, que caiu 
en combate no mes de Setembro. Xoaquín Nú, 
ñez, máis novo que os anteriores, rexentará a al, 
caldia de Lavadores dende Marzo do 38 ate co~ 
mezos do ano seguinte; paradoxicamente, o seu 
mandato estivo marcado polos repetidos en, 
frontamentos co edil Alonso Lamberty (de fa, 
mília de industriales conserveiros), quen o, acu, 
saba de poñer pouco empeño na depuración dos 
empregados municipais, entre os que se contaba 
Andrés Collazo, contador do sindicato "Alianza 
Marinera" de Teis (afecto á UGT), o cal se ne, 
gara a recoñecer o cadavre do seu fillo Luís, fa, 
lanxista morto nun tiroteo en Abril do 36. 

A fábrica familiar coñecerá unha etapa dourada 
durante os anos da guerra, multiplicando tanto a 
produción como o número de obreiros operários 
(ate un máximo de 86 en 1939), isto a pesar de 
que unha das máquinas foi militarizada e levada 
para A Coruña. Amáis dos distintos envases de 
conservas, neses anos alaboraron millóns de arti, 
gos tan "patrióticos" como bandeiriñas e emble, 
mas para a postulación do Auxílio Social. 

No bando contrário, as cousas foron ben <listín, 
tas. O alcalde Antela, xunto con outros sinala, 
dos dirixentes socialistas vigueses, será condea, 
do a morte por un consello de guerra sumarísi, 
mo ,paradoxicamente, polo delito de rebelión, 
cumplíndose a senténcia o 27 de Agosto nas in, 
mediacións do cemitério de Pereiró. Igual fin lle 
cabe, pouco despois, ao ex,concelleiro Uxio 
González. O irmán de Bilbatúa morrerá paseado 
unhas semanas máis tarde. O alcalde de Teis, 
Xulio Quiros, ingresou en prisión tras ser detido 
o 8 de Outubro ... Os que sí souberon adatarse ás 
novas circunstáncias, foron algúns dos rexedo, 
res agrários, que xa se mostraran refractários á 
Fronte Popular, mesmo os que se tiñan distin, 
guido por unha dilatada traxectória de sangue e 
un fondo sentimento de medo.• 

111> 
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Celso Parada pon en escena 
un Lazariño como 
metáfora dos desherdados 
Tras a estrea en Vigo, a rnontaxe pasará por Moaña, 
Cambados e Culleredo 

Atópase ben só no escenário. 
Deu· xa boa proba cliso e agora 
repite co seu Lazariño de Tarmes, 
a última montaxe de Teatro do 
Marcego, estreada en Vigo e que 
está a percorrer os escenários do 
país. O actor Celso Parada man, 
tén un monólogo no que repre, 
senta, por meio da histórica figu, 
ra, a "esa lexión de pobres rena, 
centistas que querian o mesmo 
que os pobres de hoxe: comer". 

Para Celso Parada o escenário 
ten un engado especial, góstalle 
manterse enriba, atópase ben 
mesmo na sua imensa soidade. 
Soidade abondosa cando se trata 
dun monólogo pero levadeira ao 
topar cunha personaxe con 
tantas faces como é a do Lazari, 
ño. "Ten rnoitas gamas, infini, 
dade de aristas, é rnoi colorista e 
provoca momentos de moita di, 
versión ao pé doutros de grande 
tenrura" comenta definindo o 
coñecido "rapaz que aprende a 
forza de golpes pero que chega a 
rnanter el mesmo ao fidalgo". 

O Lazariño de Parada dista asi de 
ser o pícaro no que se, tornou a 
conta do estereotipo. "E unha vi, 

sión distinta da clásica, non é a 
picaresca en si mesma senón un 
camiño movido polo afán de su, 
pervivéncia, por iso tarnén a sua 
figura incita á reflexión" anota 
Celso Parada. Por iso defende ta, 
mén a actualidade do texto que 
"reflexa o conflito económico 
mundial, o móbil da farne é a 
metáfora dos desherdados". É 
precisamente a contemporanei, 
dade da obra ,case cincocentos 
anos despois de ter sido publica, 
da, a que o levou a reparar nela e 
a teirnar na sua representación. 

Despois da estrea en Vigo e do 
paso por Carballo, o Lazariño te, 
rá as seguintes paradas en Moa, 
ña ,Sábado dia 31 de Outubro, 
en Cambados ,Domingo, 1 de 
Novernbro , e en Culleredo, 
cunha apertada axenda que non 
asusta a Celso Parada. "O actor 
ten a o.hriga de non aburrir e 
considero que se consigue. O es, 
pectáculo funciona, nótase unha 
boa resposta do público porque a 
personaxe engada, tanto desde a 
diversión como na reflexión que 
provoca. Recríase o momento 
no que chega o ouro de América 
e a decadéncia do império e to, 

do isto aparece na vista dun ne, 
no famento que pensa en comer 
e ter onde acobillarse pero que 
tamén fai unha dura sátira á 
igrexa opulenta do Renacernen, 
to" comenta o actor. 

Defende tamén a universalidade 
do texto ,popular, ao chegar a 
nós como unha das obras de re, 
leváncia da literatura española, 
que na sua versión galega de, 
monstra "que todo se pode tra, 
ducir e adaptar, como é o caso 
desta obra considerada clásica 
da literatura castelán. Facer un, 
ha ve rsión en galega do 
Lazariño, sen que fora premedi, 
tado, ten tamén esa actualidade 
no noso teatro". 

As personaxes que acompañan 
ao cativo na obra aparecen re, 
presentadas por meio de estan, 
dartes. Aventureiros, fidalgos ou 
cregos pasan pola escena prevo, 
cando episódios da peripécia vi, 
tal do pequeno que hai cinco, 
centos anos inxeniaba agudas 
saidas para tirar a fame. Sobre a 
sua longa figura, Teatro do Mar, 
cego "encara este drama, con 
moito humor".• 

OPtNIÓN 

MANIFESTEMO--NOS 
Lin rnoi atentamente o Manifesto do Foro "Lu, 
zes de Galiza" publicado en El País o dia 10 des, 
te mes e en. La Voz de Galicia, o 11. Vaia por 
<liante que son das que defende a conveniéncia 
de os artistas, escritores, universitários, acadé, 
micos, profesores... ( ou -se o querernos dicer 
con convencionalismo "fino"- os intelectuais) 
se pronunciaren sobre a cousa pública en maté, 
ria cultural (ou en calquer outra) e participaren 
activamente no necesário debate social sobre 
asuntos vitais para o país, como son a vida da 
língua nacional, a vitalidade da cultura aqui 
producida, as suas caréncias rnanifestas, a sua 
atomización, a sua difusión, o papel que xogan 
os rneios de comunicación -norneadarnente, os 
públicos- e todo o etcétera que queirarnos enga, 
dir. Mesrnarnente, o que se botaba en falta du, 
rante todos estes anos (do '90 para acó). Por iso, 
xulgo que é moi saudábel esta intervención pú, 
blica de trinta e nove asinantes a prol de "rnáis 
democrácia" en matéria cultural e de rechazo de 
práticas políticas, executadas e promovidas polo 
PP, de corte caciquil e clientelar. 

Mais, dito isto, e dado que entre os asinantes 
<leste Manifesto teño moita xente coñecida ou 
amiga, perrnita,se,rne deitar aqui este comentá, 
ria, 'que non ten rnáis valor do que unha refle, 
xión en voz alta. De primeiras, unha surpresa 
grande: dos trinta e nove asinantes, só duas son 
mulleres. ¿El haberia algun xinecocidio particu, 
lar no ramo artístico e cultural? ¿Non dá algo de 
apuro comparecer perante a opinión pública, en 
1998, con tan exigua porcentaxe -o 5%- de re, 
presentación feminina? Porque, desde lego, non 
me creo que o 95% das mulleres que na Galiza 
escreben, pintan, esculpen ou actuan no teatro 
formen filas nunha serte de "Sección Ferninina" 
do Partido Popular e se vexan, portanto, abriga, 

Mª PILAR 

GARCIA NEGRO 

'Aégrome 
moito de que 
exista unha 

coral onde antes 
só habia voces 

solistas" 

das a calar a boca. En segundo lugar, os promo, 
rores do Manifesto son, naturalmente, libres, li, 
bérrirnos, para lle demandaren a sua asinatura a 
que lles pete. Mais ¿non seria ben máis positivo 
abriren o seu apoio a moitas persoas que, desde 
logo, non só non están conformes con esta de, 
nunciada política do PP senón que traballan 
propositadamente para excitaren a positividade 
da cultura galega?. 

De calquer rnaneira, vaiarnos ao fundo da cues, 
tión: ¿o "pecado" principal do PP en matéria 
cultural é a non equitativa atención propagan, 
dística e orzamentária á pluralidade e á diversi, 
dade de produción cultural do país? Desde logo 
que si, rnais, como mínimo, tamén o seguinte: 

(a) a esmagante torsión do problema lingüísti, 
co, que pasa por converter o galego na, proba, 
belrnente, língua de amortización rnáis cara de 
todo o mundo, cunha política radicalmente pre, 
varicante que agrede adoito o idioma, a base de 
pagar o seu desaparecirnento da escena pública, 
a sua esclerose; 

(b) a programación deliberada da deconstrución 
cultural: pan para hoxe, fame para mañá; a apo, 
tease do efémero; a hipertrófia do que nos ca, 
racteriza subordinadamente; o pagamento de fa, 
vores; a caréncia brutal de calquer produto 
"modernizador" ... 

( c) o abandono consentido do noso património 
histórico,artístico; 

(d) o incumprimento flagrante de mínimos le, 
gais en rnatéria lingüística, en usos públicos do 
idioma, en princípios directores da política cul, 
tural aprobados por leí. 

ANOSA TERRA 

Sobre todo isto, e moito máis, alguns e algun , 
has vimos abrindo a boca desde hai bastantes 
anos, en moita tribunas e en moitos lugares 
do país (con , ás veces, bastantes saudade da 
necesária compaña). Cativo papel se n on o 
acompañásemos do preciso esforzo con trutor, 
positivo e "optimista". Asi que me alegro moi, 
to de que exista unha coral onde antes só h a, 
bia voces solistas ou, di to doutra maneira, de 
que nos manifestemos aberta mente todas 
aquelas persoas que, con toda a diversidade e 
a multiplicidade de perspectivas que ex isten 
no traballo cultural, queremos un outro retra, 
to do noso país, unha outra realidade in titu, 
cional e, desde logo, unha outra distribución e 
difusión do que na Galiza se fai en coñeci , 
mento da história, en literatura, en artes plás, 
ticas, en produción audiovisual, en música de 
todo tipo, en teatro, en danza ... , en tanta cría, 
tividade e en tanto afán por representar este 
país e dar,lle voz própria, para nós e para toda 
a humanidade. 

Eu supoño que seremos moitas e moitos os que 
desexamos que o galego teña a presenza pública 
que non ten; que a rádio e a televisión públicas 
que todos pagamos den un outro trato ( fóra, 
desde logo, de horários "pornográficos") á cultu, 
ra deste país e aos seus artífices; que non se nos 
trate -como Castelao denunciaba hai ben 
anos- como indivíduos de Protectorado ... Que, 
ro pensar que somos moitas e moitos, enfin, os 
que pensamos que todos cabemos na Galiza e, 
polo mesmo, teremos direito a que os poderes 
públicos, en prirneiro lugar, respondan aoque se 
deben: á sua exibición digna, á sua promoción, 
á sua propaganda. Da Galiza, naturalmente, 
non dos que patrirnonializan, pro domo sua, as 
institucións do país.• 
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A emigración de Manuel Ferrol e os rostros 
de carné de Virxílio Vieitez na Fotobienal 
Abre o 29 de Outubro en Vigo coa viaxe como tema central 

Quen é Virxilio Viéitez? As 
suas fotografias van estar pen, 
duradas das paredes desta VIII 
Fotobienal, que abre as suas 
portas o Venres 29 de Outu, 
bro. A obra de Vieitez, ademais 
de contribuir á recuperación da 
foto histórica do país, surpren, 
derá ao visitante quen vai con, 
templar rostros dos anos 50 e 
60. Rostros de paisanos e paisa, 
nas que posaban nun par de to, 
mas para Virxilio, que vivia dos 
tempos nos que se impuxo o 
carné de identidade obrigatório. 

Natural de Soutelo de Montes, 
Viéitez mercou a sua primeira 
cámara aos dezaoito anos e co, 
mezou a retratar aos seus compa, 
ñeiros de traballo nos Pirineos, 
para despois venderlle as fotos. 
Cando retorna a Soutelo de 
Montes comeza a facer clientela 
na comarca, en Cerdedo, Avión, 
Beariz e Forcarei. Os organizado, 
res da Fotobienal, Xosé Luis Fer, 
nández Canal e Manuel Sendón, 
consideran o seu legado destas 
décadas dun grande valor estéti, 
co e documental. 

A mostra que, sen dúbida, vai 
cambiar o estado emocional de 
quen visite a Fotobienal é a que 
reune o traballo completo que 
sobre a emigración levou a cabo 
Manuel Ferrol. As suas estampas 
xa son coñecidas polos reponsá, 
beis da mesma, que fixeron unha 
escolma para publicar hai doce 
anos. Agora son sesenta engloba, 
das baixo o epígrafe "a viaxe C0' 

me necesidade''. Reseñan na FD' 
tobienal que as imaxes do fotogra, 
fo galego "contrasta radicalmen, 
te co tipo de fotografia que domi, 

naba o panorama da década dos 
cincuenta. Fronte ao academicis, 
mo baseado en concepcións pie, 
torialistas, chama a atención o 
traballo de Ferrol por desprezar 
todas as convencións formais que 
para eles eran esenciais, conver, 
rendo en recursos expresivos o 

que naquel momento eran consi, 
derados erros imperdoábeis". 

A Fotobienal ten máis que ofere, 
cer, como os traballos que sobre 
Vigo fan sete fotógrafos. As Vi, 
govisións foron cambiando nas 
últimas edicións da mostra; de 

imaxe documental pasouse á to, 
tal liberdade nas formas. Na Ca, 
sa das Artes tamén hai máis que 
ollar: as viaxes vistas por profe, 
sionais ou simples turistas, os 
traballos dos bolseiros da Foto, 
bienal ou as novas criacións sen 
cámara convencional.• 

Os poetas súmanse ao Valle--lnclán en galego 
cun recital en Compostela 
O pub Tarasca foi o escenário da iniciativa de Letras da Cal 

O pub Tarasca de Compostela 
foi escenário na noitiña do Mar, 
tes 27 de Outubro dunha xun, 
tanza de poetas que, lembrando a 
Valle Inclán, recitaron alguns 
dos seus textos traducidos ao ga, 
lego. O acto, que foi organizado 
polo colectivo Letias da Cal, foi 
apresentado por Rafa Villar. O 
local estaba ateigado de público e 
perto de vinte escritores escolle, 
ron poemas, fragmentos da prosa 
valle,inclanesca ou como Antón 
Dobao un anaco do manifesto 
"Máis Alá", de Manuel Antonio, 
no que se facia referéncia ao es, 
critor arousán. Ali estiveron, en, 
tre outros, Miro Villar, Bemardi, 
no Graña, Emilio Ínsua, Carlos 
Negro, Eduardo Estévez, Luisa 
Villalta, Maria Lado, Kiko Neves 
e Irene Cacabelos. 

Por outra parte, a Asociación de 
Actores, Directores e Técnicos de 
Escena levou a cabo un acto de 
homenaxe o Mércores 28 de 

Outubro, coincidindo co 132 
aniversário do seu nacemento. 
A partir das cinco e media, 
reunidos no cemitério compos, 
telán de Boisaca onde está a 
tumba do escritor, os actores 
levaron a cabo o acto de con, 

A PANARO 

fraternización que "quer darlle 
unha orientación positiva ao 
conflito desatado ao redor da 
decisión do CDG de montar 
un espectáculo en castelán". A 
Asociación considera que as 
xentes do espectáculo son "ví, 

timas" da polémica. Neste brin, 
de a Valle Inclán os actores re
señan a sua intención de repre, 
sentar a sua obra na Galiza en 
galego e rachar o malfado que 
permite a representación dos 
seus textos en todos os idiomas 
menos o do país. 

A Mesa pala Normalización coa 
colaboracións dos actores orga, 
niza a leitura dos textos de Valle 
en galego na Coruña, coincidin, 
do coas representacións do 
CDG nesta cidade. Será no ins, 
tituto de Eusebio da Guarda a 
partir das sete da tarde do Ven, 
res 30 de Outubro. Desta vez, a 
leitura das traducións feítas por 
Méndez Ferrin, Dores Vilavedra, 
Manuel Rivas, Xosé Manuel Pa, 
zos, Henrique Harguindei e Ma
nuel Lourenzo, a duración será 
máis breve que en Compostela, 
onde se desenvolveu coincidin, 
do coa estrea do CDG o pasado 
16 de Outubro. • 
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Jo mal de Letras, 
artes e ideias 
N2 731 e732. Outubro 1998. Prezo 320 escudos 
unidade. 
Edita: Projomal. 
Director: José Carlos de Vasconcelos. 

A concesión do Nobel a Saramago colleu 
ao JL cun número a ponto de sair á ven
da. Non se retrasaron, no entanto, os 
quince días que marcan a sua periodicida
de e tiraron de imediato unha edición ex

tra adicada 
exclusivamente 
ao escritor 
galardoado. An
toloxia de entre
vistas publicadas, 
o comunicado da 
Académia Sueca, 
perfis biográficos, 
cronoloxias, tex, 
tos do autor, pa
rabéns institucio
nais e editoriais e 
unha manchea 

de artigos de críticos e escritores -entre 
eles o angolano Pepetela, Mª Alzira Sei-
xo, Carlos Reis ou a-longa-editorial de-}-<7-
sé Carlos de Vasconcelos- compoñen este 
número para a história do xornal, de 
grande éxito nos quiosques do pais. Só 
unha semana despois, un novo número 
afonda tamén na figura de Saramago con 
textos de Eduardo Prado Coelho ou Lu
ciana Stegagno Picchio. • 

O Correo da Unesco 
N"6. Agosto-Setembro 1998. 
Edita: Unesco. 
Director: Adel Rifaat. 
Responsábel edición galega: Xavier Senin. 

Edición electrónica: http://www.unesco.org. 

Unha reportaxe fotográfica de Sebastiao 
Salgado con texto de Ana Maria Galano -
da Universidade Federal de Río de Janei
ro- sobre o Movimento dos Sem T erra de 
Brasil abre o último número da revista. 
Apresentado como "unha resposta nova á 
exclusión", o MST soubo, ao dicer da au
tora "poñer a cuestión agrária no poleiro". 

Fóra das seccións 
fixas e as repor
taxes da entrada, 
son sen dúbida 
os Vinte mil 
mundos baixo o 
mar os protago-
nistas da pu
blicación. 
Máis de vinte 
traballos 
apresentan as 
novas inves
tigacións so-

bre o mar e os 
seus tesauros -das escamas dos peixes ás 
algas-, as amenazas e os conflictos ou as 
Leis para o océano. No apartado adicado á 
cultura: a revolución do Libro ruso e Lali, 
bela, nas terras altas de Etiopía.+ 

Palpa e Alentía 
N° 2 e 3 /N,. O. 
Edita: Colectivo Humilladoiro. 

Enderezo: Apdo. 816 / 15080 A Coruña. 

Alentia é o boletin literário aberro do 
Colectivo Humilladoiro e colaboradores 
no que se encontra unha mostra da pro
ducción literária dos seus mentores, feito 
por multicopista para repartir de balde e 
dar a coñecer os seus poemas. Polpa é un
ha iniciativa das mulleres deste colectivo 
na que "a palabra feminina é a que can
ta". Olga Novo, Chus Pato ou Lupe Gó
mez colaboran con elas neste números 
criados para difundir a sua poesía.+ 
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UN SABIO ENTRA NA ACADEMIA 
NO 30 ANIVERSARIO DE A LINGOAXE I AS LÍNGÓAS DE RAMÓN PIÑEIRO 

O pasado sábado ingresou na Real Academia 
Galega con tódolos dereitos e os máximos ho, 
nores o profesor Antón Santamarina Fernández, 
sabio lingüista e mellor filólogo, que rexeu con 
bo tino os últimos e escures anos do Ins.tituto da 
Lingua Galega. O día vintecatro de outubro viu 
a luz así o seu discurso A linguaxe e as linguas 
(Ramón Piñeiro revisitado ós 30 anos do seu ingre, 
so na Real Academia Galega). As súas palabras 
foron contestadas, con recoñecemento e mo, 
mentos de paixón, por Xesús Alonso Montero, 
que completou un acto non por demorado in, 
transcendente para a institución. 

Aínda que as comparacións, ademais de odiosas, 
son con frecuencia pouco xustas cos diversos 
elementos de xuízo que permiten establecelas, 
non se pode deixar de dicir que o novo académi, 
co é algo máis ca un novo nome para unha ca, 
deira baleira na RAG Porque a personalidade de 
Antón Santamarina é máis ca excepcional na 
historia da lingüística galega. Por vocación, por 
formación, por dedicación e por autoridade. Ca, 
lidades filolóxicas que o converten aínda en máis 
excepcional ó sumárlle,lo seu compromiso ético 
co país e a honradez intelectual e humana que o 
caracterizan. Pero de todos é sabido que, como 
sabio digno de tal nome, Antón Santamarina ·é 
ben pouco amigo de louvores e recoñecementos 
públicos, por iso probablemente o máis axeitado 
será falar de traballo, do seu traballo. 

Nos máis de vintecinco anos que o sabio da 
Fonsagrada leva preocupándose pola lingüística 
galega, moitas foron as materias nas que sentou 
cátedra. Gramática histórica, dialectoloxía, gra, 
mática descritiva, lexicografía e lexicoloxía, fo, 
nética e fonoloxía, lingüística informática, so, 
ciolingüística, planificación lingüística ... Como 
da valía de moitas desas achegas xa teñen falacia 
os doutores da igrexa antes ca min, voume limi, 
tar a opinar sobre algo que ata o de agora resul, 
tara menos habitual, aínda que non inexistente, 
na súa traxectoria intelectual e científica: a so, 
ciolingüística e a planificación lingüística, que 
agora se converte na parte central do seu di:scur, 
so de entrada na Academia. 

Como todo o mundo sabe, Piñeiro foi durante 
anos punta de mira dunha parte do galeguismo 
político por mor dalgunhas das súas decisións. 
Curiosamente, a posibilidade, cada vez máis real 
e inminente, de que o nacionalismo político 
chegue a gobernar este país está levando a que o 
posibilismo, do que tanto se acusou a Piñeiro, 
comeza a converter agora a quen o practica en 
heroe no canto de vilán. Así as causas, e dado 
que o tempo permite, obriga, a establecer novas 
perspectivas, imponse a revisión de figuras que, 
desde onde estean, non poden facer dano máis 
ca a quen converta o conflicto persoal na súa ra, 
zón de existir. A algúns dos que nacemos canda 
o discurso de Piñeiro, sen embargo, a vida abo, 
counos a optar pola saudable recolocación e lim, 
peza daqueles afectos que nos quitan enerxía. 

Don Ramón deixounos algunhas páxinas que re, 
velán un dominio daquela infrecuente da impor, 
tanda dunha lingua para a sociedade na que esta 
se desenvolve. Despois de asisadas reflexións so, 
bre filosofía e epistemoloxía da linguaxe, adéntra, 
se no interesante terreo dos prexuízos a respecto 
da lingua galega. En concreto, refírese· a tres que, 
respectivamente, denomina sociolóxicp, lingüístico 
e ideolóxico. Prexuízos dos que, como todos sa~n, 
se ocupa a sociolingüística, esa por veces ignorada 
disciplina que para algúns praeclaros/as lingüistas 
non forma parte do "cerne", da quintaesencia da 
lingüística, que seica xa atopou hai un tempo a 
súa propia pedra filosofal neutros lares. Seica pe, 
neirar palabras é máis científicamente lingüístico 
e importante ca tratar de saber cómo podemos re, 
cuperar falantes e man te, los que ten unha lingua 
minorizada coma o galego. 

T rátase dun punto de vista que, se cadra Piñei, 
ro, de poder estar aínda entre nós, explicaría di, 
cindo que "considerar que a lingua é un instru, 
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comeza a facer 

xustiza á 
contribución de 

Piñeiro ó 
progreso e 
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mento meramente técnico" constitúe un erro e 
unha simplificación evidentes. E "como queira 
que as grandes simplificacións sempre teñen un 
certo poder de seducción nas mentes pouco crí, 
ricas, esta idea, como tal idea, faise atractiva a 
certo número de xentes". 

Porque o roáis importante, é un supoñer, será a 
recuperación do uso cotián da lingua. E para iso, 
terán que acabar de desaparecer algúns dos pre, 
xuízos ós que xa el se refería hai tres décadas. O 
primeiro, o sociolóxico, semella moribundo. Ou 
se non, moito se equivoca o 
Mapa Sociolingüístico de Gali, 
cia. Outra causa é o prexuízo 
lingüístico, que fai dubidar 
das posibilidades do noso 
idioma a partir de tres feitos. 
O primeiro, o polimorfismo, 
ten tamén os días contados. 
Queda, se cadra, face, lo po, 
sible por preserva,la riqueza 
dialectal, que nestes mo, 
mentas non supón xa un 
'caos' ante a multiplicidade 
de variantes, senón un xeito 
de afronta,la constitución 
de rexistros e niveis de lin, 
gua, así como un paso nece, 
sario t:ra,la consolidación da 
unidade normativa da lin, 
gua. As súas posibilidades 
para enriquece, los rexistros 
son múltiples, e o feito de Antón Santamarina. 

que moitos deses rexistros 
sexan necesariamente de creación espontánea 
non prohibe que se poidan achegar materiais 
que sirvan como base nese traballo de dialecto/o, 
xía diastrática e diaf ásica. 

A anarquía ortográfica "é aínda un problema me, 
nos substancial que o an·terior, por ser enteira, 
mente convencional". Convencionalidade que, 
en boa medida, xa foi aceptada pola sociedade. 
Sen embargo, o terceiro condicionante, o des, 
prestix.i.o social, presenta máis dificultades. Porque 
inciden factores de moi diversa índole e porque 
cambia,lo status e maila adquisición do galego é, 
en definitiva, cambia, la sociedad e mesma. T rá, 
tase dun proceso con implicacións que van des, 
de a historia social e económica de Galicia ata 
os múltiples mapas cognitivos dos individuos re, 
sidentes no país, pasando polos poderes implica, 
dos e mailos intereses das elites pouco vencella, 
das ó país-e ata algunhas de dentro. 

A súa mane ira de ve, la saída da situación tiña 
moito que ver coas ideas clásicas, que aínda hoxe 
en día defenden diversos estudiosos, educadores e 
divulgadores da lingua galega. É a visión de que, 
como diría Fishman, "a escala soa pode facelo". 
Se Piñeiro escribise o seu discurso hoxe seguro 
que coñecería as ideas de Fishman respecto á ne, 
cesidade de redimensiona,la capacidade do siste, 
ma escolar para influír sobre as linguas minoriza, 
das. Se cadra do mesmo xeito que intuía a necesi, 
dade de ·que a dialectoloxía fose algo máis ca es, 
pacial, o ano seguinte a se publica,lo The Social. 
Stratificatian of English in New York City de Labov, 
en pleno xurdimento da sociolingüística de corte 
variacionista en EEUU. Se, como todo indica, Pi, 
ñeiro non coP.ecía estes traba1los e ideas que co, 
mezaban a agramar alén mar, só podemos supo, 
ñer que foron producidas por uh,ha intelixencia 
non puramente racional afirmacións como "no 
plano oral, ise feíto [o acusado panorama dialec, . 
tal] é común a tódalas linguas. Todas, en canto 
falas, ·son semellantes a redes dialectales, non só 
na súa extención xeográfica segón tamén nos es, 
tratos sociás." ... E iso que o concepto de rede so, 
cial (aínda sendo anterior en socioloxía) aplicado 
á lingüística non se desenvolveu plenamente ata 
o Social. Netwark and Language Manteinance de L. 
Milroy en 1980. ¿Que ou quen inspirou Piñeiro? 
¿Por que estas ideas, tan avanzadas no seu tempo, 
non tiveron repercusión na xeografía lingüística 
galega,,. centrada unicamente na variación espa, 
cial? ¿E suficiente argumento a necesidade de fi, 

xar unha norma escrita pandialectal baseada no 
coñecemento da diversidad e existente? 

Se todo isto son meras coincidencias, non se ex, 
plica por qué Piñeiro se refire no seu discurso a 
que "as investigacións da socioloxía lingüística po, 
ñen de manifesto que nunha mesma cidade, po, 
ñamos por caso Madrid, París, Londres ou New 
York, fálanse modalidades distintas das respectivas 
língoas asegún os estratos sociás que se 
investiguen". A historiografía lingüística galega 
terá que comezar a dar respostas. ¿Como podía 

percibir con tanta claridade 
o fenómeno da estratifica, 
ción social da lingua, a perti, 
nencia dunha socioloxfa da 
lingua e a importancia para 
as investigacións lingüísticas 
dos fenómenos que aconte, 
cen nos espacios urbanos? 

Non menos orprendente é 
que diga, en 1967, que dous 
tercios da poboación falan 
galega e o resto é basicame, 
te bilingüe, e que 30 anos 
despois o MSG veña confir, 
mar que o 68,6 por cento da 
poboac ión fala só o u pre, 
feren temente galega. Supo, 
ño que ninguén xulgará sen, 
sa to afirmar que Piñeiro 
acudía a videntes ou algún 
outro t ipo de pract ican tes 
da h eterodoxia cient ífica, 

pero se cadra si dan proba novamente da súa 
forte conexión coa sociedade e a lingua galega. 

A idea de Piñeiro de que "entendemos que unha 
valoración ponderada da verdadeira situación 
non conduce ó escepticismo" non parece que 
servise de moito, nin sequera cando pensaba que 
"o esprito marcadamente social do naso tempo 
creará a plena indentificación moral da minorías 
cultas coa masa popular do noso pobo. A poboa
ción ( ... ) recibirá a solidaridade positiva, axuda, 
dora, que se deriva do sentimen to de xusticia so, 
cial que caraiteriza ó noso tempo, e que é, diga, 
mos, o gran ideal moral do séc~lo XX". 

No mes en que eu nacín, Piñeiro estaba a senta, 
las bases dunha interesante maneira de concibi, lo 
discurso sociolingüístico galega, infelizmente ig; 
norada e inexplicablemente desaproveitada por 
unha boa parte dos seus seguidores e case tódolos 
seus detractores. Algúns non leron (ben) o eu 
discurso, outros estaban demasiado ocupados en 
liortas políticas fratricidas e, os máis, non dispofif, 
an dos instrumentos científicos e discursivos ne, 
cesarlos para aproveita,las súas xeniais intuicións. 

O esquecemento das súas suxerentes ideas permi
tiu que, un cuarto de século máis tarde, un xudeu 
que aborrece a carne de porco, coñecido xa da, 
quela como Joshua Aaron Fishman, fixese ver 
como novas a algúns galegas as súas teorías sobre 
a reversibilidade da substitución lingüística. 

En outubro de 1998, trinta anos despois, o dis, 
curso de ingreso na RAG de Antón Santamari, 
na, aínda disentindo dalgunhas opinións e diag, 
noses de Piñeiro, comeza a facer xustiza á súa 
contribución 6 progreso e consolidación do no, 
so idioma. O seu é o discurso dun discípulo, un 
discípulo avantaxado, que sabe dialogar, cordial 
e amigablemente, coas teses de Piñeiro. As súas 
palabras teñen alicerces históricos e sociopolíti, 
cos antes ca filosóficos. Claro que Antón pode 
presenta,los seus argumentos no seo dun siste, 
ma nominalmente democrático, sorte da que, 
evidentemente, careceu Piñeiro. 

A natureza, con frecuencia, é sabia e sabe auto, 
rrexenerarse. Galicia está de noraboa. Unha vez 
máis, trinta anos despois, un sabio entra na 
Academia.+ 

GABRIEL REI·DOVAL é lingüista 
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X osé Miranda e António Reigosa, Prémios Xerais e Merlin 

'Cantos máis contqs ouvimos, máis valoramos a nosa tradición literária' 
-+c.v. 

O Sábado dia 24 á tarde recibi .. 
ron xuntos a notícia en Lugo. 
Prim~iro notificáronlle por telé
fono a António Reigosa que era 
o gañador do Prémio Merlín. A 
sua beira estaba, nervoso, Xosé 
Miranda. Unha hora despois te .. 
ria a confirmación de que fora 
galardoado co Xerais. Xuntos di .. 
rixíronse cara Compostela, onde 
só duas horas depois comezaria a 
cirimónia de entrega dos pré .. 
núos. U~a longa anúzade une a 
Miranda e Reigosa, camaradaxe 
que dará tamén os seus froitos li· 
terários na próxima publicación 
do Diccionario dos seres míticos 
-escrito xunto con Xoán Cuba
e a colección de contos popula
res O cabalo buligán (Xerais). 

que comezarán a publicar na co
lección O cabalo buligán (Xe
rais) o proceso a seguir está a ser 
o de "comparar todas as varian
tes que existen do mesmo canto 
e facer unha versión -como fixo 
Italo Calvino cos cantos italia- . 
nos, queremos facer o que -seria a 
sua versión orixinal" engp.de la
mentando que isto se. esté a fa- · 
cer na Galiza 301 ano·s despois 

-de que Perrault escribise a carra
puchiña vermella. 

Reigosa quere que o relato do 
raposo teña continuación nun
ha carreira literária ' que agora 
comezá. Non porfia, no entan
to, niso en exceso. A literatura 
coa· sua sinatura virá se é posí
bel, pero non o vai apartar da 
sua verdadeira paixón, da que 
fala sen cesar: recuperar e valo
.rizar a tradición popular que 
continua agachada en multitu
de de aldeas. 

-Palmas para o ILG 

Sentáronse xuntos nunha beira 
do audit'rio do Instituto de In
formación, na última fi la, rnen
tras entre os asistentes se bara
llaban as últimas quinielas. Os 
nomes dos premiados sorprende
ron ainda rnáis ao se coñecer a 
traxectória cornun que, a partir 
de agora, vai ernparellar os seus 
nomes. No entanto, a "feliz e 
sorprendente coincidéncia" na 
que coincidiron os dous escrito
res aponta para unha comun tra
xectór ia que se abre en duas 
vias, recuperar a nosa tradición 
literária e o orgullo do noso e 
defender que todo se pode con
tar desde o país. 

António Reigosa e Xosé Miranda receberon os prémios literáños. da editorial Xerais. A. PANARO 

O director do Instituto da Lin
gua- Galega, Antón Santamari
na, foi recibido con fortes pal
mas ao recoller o prémio á coo
peración editorial na sua segun
da convocatória. Xosé Lois 
GarCia Crego, por parte de Xe
rais, apresentárao .loubando a 
independéncia e o traballo do 
ILG, que foi quen de converter 
publicacións de caracter lin
güístico en verdadeiros best-se
ller . No mesmo diada sua en
trada na Académia Galega, 
Santamarina recolleu un pré
mio, ao seu ver, outorgado "por 
facer o que un quere'~. • 

Xosé Miranda ten intensa tra
xectória na literatura, recalando 
no relato, a novela ou a poesía 
con obras como A biblioteca da 
iguana, Historia dun paraugas 
azul ou Permiso para o corso. Pa
ra o Xerais apresentou Lourenzo 
Tasen.de, unha novela de bando
leiro . "A idea era recuperar a 
novela de aventuras, da que hai 
un valeir n n o i tema lite
rario. Pret ndin facer unha bra 

m a d ante , n ' til de 
Dum n . Fóra 

"cun início, un desenvolvemen
to e un fin cun fio conductor 
que non se pode perder" e des
bota, pola contra, a diferéncia 
que a escolástica marca entre os 
xéneros. Menta a prosa poética 
e a poesia narrativa ademáis da 
sua traxectória en vários xéne
ros para defender a sua postura 
hedonista da literatura, "o im
portante é estar cómodo na li
teratura" anota. Para António 
Reigosa, pola contra, o Merlin 
será o seu primeiro libro de cria
ción publicado. Gañador hai 
dez anos do prémio o Facha co 
conto O sumidoiro calcarruas, 
nunca mái volveu escreber li
teratura, adicouse, antes ben, ao 
e tudo e recolleita da tradición 
popular, face que o emparenta 
con Miranda. 

Afonso Alfonso, memorias dun 
· raposo é a sua 

'Pretendin 
facer unha obra 

obra premiada. 
Unha fábula na 
que un raposo ve
llo conta a sua 
experiéncia vital 
e transmite a sua 
tradición a meio 
dunha conferén
cia. Adicoulle o 
prémio aos seus 
viciños de Zañón, 
en Mondoñedo, 

como E tá nt n m i 
marcada no xéne
ro? "Claramente, 
Xo é Loi Barrei
ro, argumentando 
o fallo do xuri, di
xo que esta é un-· 
ha novela das de 
antes e eu concor
do con iso. o es
critor ten que pre-

as de antes, 
no estilo de 
Dumas ou 
Stevenson" 
X. MIRANDA 

·onde de cativo 
ouviu os seus pri
me iros contos. 
"Canto ma1s 
aprendin, canto 
máis me conta
ron, máis me per-

ocuparse da cali-
dade, elexir o te-
ma e o xénero e 
coidar moito a lingua, e desbo
tar a idea de · que só interesa o 
que pasa no tempo actual. lnte
résame que prenda a idea de re
cuperar o orgullo de sermos ga
legas e de que na Galiza se po
den contar todo tipo de hist6-
rias, aqui tamén hoµbo aventu
ras e aventureiros". 

Concibe a novela Miranda -e 
nesta afirma que se aprécia en 
especia l- á maneii:a clásica" 

catei do que falta por estudar da 
nosa ·tradición eultural" comen
ta, para iniciar o relato de tantos 
anos recollendo contos e ro
mances como m~mbro do equi
po Chaira. O fallo . do xuri en
tendeu ben o espíritu do relato, 
só nun momento, c.pontou que o 
relato non "caía no ruralismo". 
É o único que Reigosa non en
tende, defensor como é ·da cul
tura dá alde·a na que el se insire. 
"Pérdome nesa discusión, non 

.• ... ~ 

sei ben o que é o ruralismo na li
teratrura, só sei que o tema ga: 
ñador é evidentemente rural, 
onde se non se vai desenvolver 
a vida dun raposo?" comenta, si~ 

· nalando á vez que alguns dos re
latos mellor contados cos que se 
atopou naceron nas aldeas da 
Pontenova. 

Xosé Miranda e Antonio Reigo
sa interrompen a cada pouco o 
seu discurso para gabarse da na
sa literatura tradicional. Lamen-

tan tamén a pouca atención que 
· se lle presta desde todos os áme
tos da cultura . . "O diccionário 
que preparamos ten 700 ,termos 
e vai sorprender moito. E a pri
meira vez que se fai unha siste
matización clara, practicamente 
non se tiña- feíto nada desde o 
intento de Risco, fóra do libro . 
que ven de publicar Víctor Va
queiro. Nós recollemos directa
mente da xente e ese é o máis 
importante valor da obra" sinala
Miranda. En canto aos cantos 

ga\ega 

tft\o b\onco &º 'ii ' 
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O sangue. galeguista de Daría 
Vaise facen.do realidade o que 
veño propoñendo aquí, dende o 
pasado. outono, nunha chea d_e 
anacos, tocante ao desexado 
acercamento do PSde O-PSOE 
ao BNG; e que condensei nun- · 
ha Carta a Fernan'do González 
Laxe, encargado a principio do 
' inverno de elaborar o autocríti
co documento do socialismo ga
lego. Carta anunciada de pala
bra, escrita e cerrada logo, sella
da e enviada denantes de ser 
publicada, aberta, nesta páxina 
deANosa Terra (8-1-98). 

Mais a carta: do presidente de 
honra da Fundación "Xai
me Quintanilla" non mere

ceu resposta do amable ex presi
dente da Xunta tripartita e non 
sei ata que punto, seus dez puntos 
poideroJil aproveitarse na elabo
ración daquel documento que 
procurou cambiar de rumbo a 
derrota da nosa nave socialista. 

Pero-o certo é que virou de nor
te no recente congreso do PSOE 
do noroeste, e aproxímase nas 
mans do experto timonel, Emi
lio Pérez T ouri:Q.o, aos eidos se
ñalados, simbolizados pola oli
.veira.á galega que tantos de nós
imaxinamos e anteiamos. Can
do menos -leín nun xomal ma-

Así como Ülises entrou un- día 
ao mundo dos mortos, e puido 
pasear entre eles, compartindo 
opinións e pareceres, para vol
ver logo ao dos vivos coma se 
nada, tamén aquí ·en Galiza, os 
mortos poden visitar aos vivos, 
e non por iso 11~ ·fa1' mal. É o 
que os pai¡;anos dalgunhas zonas 

, chaman a "Gracia de Deus". 

Esta é distinta da Santa Com
paña, da Estadea ou da Fa
cha, aíI).da que poden ter 

certas similitudes que nos fagat1 
confundilas. Estoutros son unha 
espécie de ádestradores que pre
paran a un vivo sen que el se en
tere, diante da inmediatez da súa 
morte, polo xeral repentina. 
Non pretenden facer dano, e pa
ra maior demostración das súas 
boas intencións, permiten que · 
algún veciño contemple e inclu
so participe no setJ. ritual, basea
do na aplicación dos sacramen
tos, como un indicativo máis de 
que este mundo ten continuida
de tras a morte; dito e feíto por 
almas que veñen do Máis Alá. 

Aínda vive a rríuller que un 
arp.encer do verán do cincuenta 
e sete tivo o priviléxio de com
partir o solemne momento dun 
a.viso desta clase. 

Conta ela como naquela ocasión, 
por mor de ter que ir a uhha vila 
algo arreciada para amañar un pa
peleo de xuíces, e non haber un 
transporte regular, preferiu facer 

·drileño- a nova executiva do 
PSdeG-PSOE "incluye en una 
de las dos vicesecretarías gene
rales a Francisco Cerviño, anti~ 
guo militante de Esquerda Gale
ga, y a cuatro miembros del lla
mado sector galleguista". 

Dado que eu prefiro pro
fundizar máis nas circuns
tancias personales e fami

liares dos homes públicos , que 
nas súas programáticas ideas, ca
si sempre cambiantes ou fallidas, 
paréceume unha garantía" bio- · 
gráfica,' e por end~ histórica, que 
o nome que resalta nesta aproxi
mq,ción do socialismo ao ·gale-

. guismo sexa o do médico e de
putado autonómico Francisco 
Cerviño; a quen non coñezo 
personalmente, pero sei moi ben 
que é fillo de Daría, fada madri
ña do galeguismo pontevedrés. 

"A miña máis anterga a~istade 
ponte~edresa é a de Daría -decía . 

· Borobó n:o Pregón das Festas da 
Divina Perégrina (Pontevedra, 
7-YIII-1982)-. la un ano máis 

- adiantada ca min na Facultade 
de Letras compostelá, pero coin
cidiamos na clase de D. Ciriaco 
Pérez _Bustamante,-o Decano gue 
X.untaba aos alumnos de dou~ 
cursos ~istintos, pois era~os en-

tón moi poucos. A agudeza, a le
dicia, o desparpaxo de Daría alu
meaba o sombrizo claustro da 
uni~ersidade. Era -a irmá ben
querida do noso profesor de His
toria del Arte,-Sebastián Gonzá
lez Garda-Paz, bó e xeneroso 
pontevedrés que acolléuse nos 
dias de-buitres e corvos ao refu
xio da súa outra nación,· Puerto 
Rico, onde como todos sabedes 
foi decano de Humanidades na 
univers"idade que tuvo a honra 
de acougar a.Juan Ramón Jimé
nez. Outro irmán de Daría, sim
paticamente alcumado o Coca, 
foi lln dos rapaces do Seminario 
de Estudcis Galegas e das Moce-

. dades Galeguistas. "Logo Daría 
casou con Cerviño, que un bo 
dia vol vera a Universidade xa li
cenciado en Dereito, para acadar 
Filosofía, e gañóunos a todos ca 
sua xotunda veteranía". 

Daría sería, en vísperas de 
chegar o PSOE ao poder, 
concelleira galeguista e 

presidenta da Comisión de Cul
tura do Concello de Ponteve
dra ." Fo.i ela a que me encarga-ra 
o pregón, e despóis de lelo, des
filóu comigo emparellada, só os 
dous, inmediatamente detrás da 
carroza da Peregrina, flanquea
da d:e paxes. Ao día seguinte es-

A gracia de Deus 

o traxecto andarido, polo que sa
íu da casa ant~ da alba. 

De camiño ao seu destino, 
absorta no asunto que a· 
preocupaba, a viaxeira 

ouvíu a_ campaíña do monago 
dun crego que lle levaba a Ex
tremaunción a algún enfermo, e 
agardou por eles para acompa
ñalos, como era. costume entre 
bos cristiáns. 

A casa á que levaban a El-Señor 
estaba completamente envolta 
no siléncio da noite, e só ficaba 

aberta a portá da 
rúa e iluminada a 
habitaCión do 

· acompañamento. 

O cuarto no que 
entro u . o crego 
estaba abarrota
do de xente, pero 
podíase ver a ca
ma, esquinada 
contra a parede 
do fondo. 

_ _. 

Estrañouse ª· 
camiñante de 
que no leito 

estivesen dur- · 
mindo, pracida
mente, dous mo
zos de boa cons
titución e mellar 
c.or, e lamentou 
para os seus 
adentros que a 
enfermidade fose 

tan traidora que non se dei~aba 
ver nas aparéncias 

Sorprendeuse n:táis aínda cando 
o crego, despois de dicer as ora
cións e responsos pertinentes, 
ao levarlle a Comunión ao su
posto enf~rmo, er~euse o rapaz 
que durmía no lado da parede, 
mentres que o outro seguiu dur
mindo sen inmutarse. 

Para acentuar o seu asombro, 
unha vez que o. rapaz comugo4 
e volveu deitarse, o acólito, di- -
rixíndose a ela advertiuna: 

cribín uri. anaco titulado N úme
ro do programa, onde remataba 
contando que "ia amparado eu 
pola campechanía da dona. que 
re.sumía a xocunda lección de 
Pontevedra". Nembargantes 
sentíame descerebrado, acarto
nado coma· un cabezudo qye fo
se tamén na Procesión, Non era 
eu; era, simplemente un núme
ro do programa das Festas. 

Cousa que non penso che
gue a ser o fillo de Daría 
no programa, xa galegui

zado, do PSOE. Senón a garan
tía, persoal de que vai polo rum, 
bo acertado. Coma corresponde 
a un socialista que leva na súas 
v.enas UI). dos sangues máis de
cantados da galeguid ade: A 
mesma de Sebastián noso único 
mestre galeguista de historia, 
que viveu sua propia e maior ex
periencia histórico-política, co
ma tenente de alcalde do mártir 
Ánxel Casal, no derradeiro con
cello republicano de Santiago. E 
a da súa nai Daría que xunto cos 
seus irmáns e os pouco máis xó
ven es profesores -Del Riego, 
López Durá, Brañas ... - e estu
dantes da universidade, facían 
do seminarió un castro ideolóxi, 
co e estatutario. ¡Con Daría, de 
adaíla castreña! • 

FRANCISCO A. VIDAL 

-É mellor que te vaias, que po
den espertar os da casa e levar 
un desgusto rnoi grande se te 
ven aquí. 

A muller, entón, deixou a todo 
o acompañamento e foise ao 
seu recado, desconfiando das 
palabras do monago. 

Ao final do día, cando volvia 
pola aldea, despois de solucio
nar os seus asuntos, ouvíu uns 
choros aterradores e viu a moita 
xente entrando e saíndo da casa 
onde ela estivera antes do 
amencer, e ao interesarse polo 
que pasaba, un dos veciños 
aclaroulle que morrera un mozo 
desa casa esmagado debaixo da 
roda dun carro. 

·-=--E morreu moi cedo? 

-Antes do mediodía. 

Acuriosidade levouna a onde 
estaba o cadáver e efecti, 
vamente, quen xacia era o 

rapaz que comulgara antes do 
amenc.erJ mentres que o outro 
ficaba sentado ao lado do cada
leito. 

Foi entón cando esta muller 
-comprendeu que aquela mañá 
estivera coa "Gracia de Deus", 
ese conxunto de almas que ve
ñen na procura dunha boa per
soa, pero sen pretender nunca 
molestar aos que a morte aínda 
non sinalou co dedo.+ 

, A NOSA TERRA 

Santi _Prego 

'Q teatro galega está 
intervido' 

La película que no se ve de Jan 
Claude Carrier, El cómic y .el arte 
de Will Eisner e as Semblanzas de 
Álvaro Cunqueiro. 

Que recomenda ler? 

Cantos e tebeos que a min me resul
tan moi gratificantes e dívertidos. 

Que pode contarnos do espécta
culo Qui pro quo que apresenta 
Oll.omoltranvia? 

Estivemos facendo un tipo de tea
tro de humor blanco, moi físico, 
moi de clown e con posterioridade 
investigamos .noutras liñas. Con 
Qui pro quo volvemos a velia liña. 
O espectáculo recolle as perguntas 
máis profundas e transcendentais 
que ten a v_ida, tratada5 do xeito 
menos profundo que hai, que é o 
xeito de clown. lncluen outras in
terrogantes que sendo tamén moi 
filosóficas varian un pouco. Por 
exemplo, porque ternos o cu apre
tado e con arrugas e non lisiño co
mo seria o lóxico? T amén hai un
ha convención de deuses que, pre
ocupados porque a xente xa· non 
ere neles, deciden xuntarse. 
Aprenderon a lección dos homes e 
deciden sindicarse para facer forza. 

A vosa compañia recolleu para o 
teatro galego a Comedia do Arte. 
Como valoras a experiéncia? 

Facela aqui foi algo natural. Emp -
zarnos a traballar na lifia de teatro 
físico, de crear un actor integral que 
puidera cantar, facer acrobácias e 
por descontado interpretar e dimo 
con ese xénero. Tivemos moito éxi, 
to fóra e a crítica comentaba preci
samente o feíto de que sendo gale
gos fixésemos teatro mediterráneo. 
Como calquer xénero teatral non é 
património dunha zona xeográfica. 

Ollomol é uha das compañias 
máis vellas do país. 

Xa estaba constituido o CDG e 
compañías moi potentes que seguen 
manténdose. Se cadra o que aporta
mos foi un espírito de compañia que 
nos diferenciou das que xa existían 
que eran "compañías de empresá
rio", con director. A nosa história, 
como a de Chévere e a de T ranvia, 
poderia emparentar~e co pr~cedente 
de Artello. Agora non está saindo 
máis xente, non son bos tempos pa
ra o teatro. Un tipo de cultura que 
precisa tanta independéncia como o 
teatro é incompatíbel con Pérez Va
lera. O teatro está intervido. • 

Actor. Vigo (1962). 



Olfo GO fixo 
é titulo da 

exposición, 
organiaada 

por ADEGA 
coa axuda 
dun amplo 
abano de 

artiatos, que 
podemos 

COl'ltemplor 
na CORUÑA 

Detritus 
corazón é 

posta en 
cena por 

'Teatro Bruto' 
en FENE o 

Mércores 4. 

O Trinque 

Volve Pilocha 

Unha boa notícia. 
Volve Pilocha a cantar, 
logo de rnoitos anos, con 
poemas de poetas galegas. 
T amén César Morán 

musica poemas de quince 
poetas de antes e de agora. 
Os dous discos veñen de 
ser editados polo novo selo 
Xerais Media.• 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 
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Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

VIAXE AO VELLO 
SEMINÁRIO DE 
Esruoos ÜALEGOS 

Unha viaxe no tempo para 
poder ollar, na Casa de 
Administración en Sarg
delos, o traballo do vello 
Seminário de Estudos Ga
legas, 1923-1936, que as
pirou a lograr a máxima 
coordenación das investi
gacións e estudos que tive
sen á Galiza no seu hori
zonte. Aberta até finais de 
Novembro, 

A Coru-a 
• CONFERÉNCIA 

HISTÓRIA DA CIDADE 
DA CORUÑA 

A Agrupación Cultural 
Alexandre Bóveda organiza 
o ciclo de história da cida
de que se desenvolve desde 
o pasado 20 de Outubro na 
Aula de Cultura de Caixa 
Galicia (Médico Rodrí
guez). Nesca semana póde
se asistir, o Mércores 3 ás 
20 h, a conferencia A Co
ruña na ldade Contemporá
nea, impartida por Xosé 
Lois Martínez. 

• EXPOSICIÓNS 

! 

ÜLL AOLIX 

Adega rganiza a masera 
l1o ao lixo na que mái d 

cuar nta artistas expresan 
as suas reflexións s bre o li-
xo. Pepe Cáccamo, Maika 
Novoa, X. Valcárcel e Pepe 
Carr iro son a lguns dos 
compoñentes da mostra que 
abre até o 31 de Outubro 
no Forum Metropolitano. 

Luís SEOANE 

Esta terceira mostra da 
Fundación Luís Seoane re-
calle a obra cartel[stica do 
coñecido autor galega des-
de 1936 a 1977, incluíndo 
os traballos da Arxentina 
feitos para publicidade e 
promoción cultural. A ex-
posición vai acompañada 
de distintas conferéncias 
sobre o traballo de Seoane 
e ainda estamos a tempo de 
escoitar a de Daniel Gi-
ralt-Miracle o próximo 
Luns 2 de Novembro. 

A ARTE NA ESCENA 

Máis de noventa obras, es-
cenografias, vestiarios, es-
cenógrafos, coreógrafos, de 
ópera e teatro compoñen a 
mostra A arte na escena 
aberta no Kiosko Alfonso. 

~ NADA NA NEVEIRA. Cáricar , 
ruta sen gtácia das. aventuras dun~ 

ha moza á percuta do home da sua ~dat ,'. " p 
O máis simpático, un peido do personaxé 
interpretado por Coque Malla. Quen lle 
recomendou que se metera no dne? 

~ UN ROMANCE MOI PERI· 
GOSO. Un ladrón con estilo namó

rase da axente xudicial que o persegue, 
Para admiradoras de George Clooney. 

IE?:f', OS MISERABEIS. O convicto 
Jean Valjean encauza a sua vida e 

toma ao seu coidado a Cosette, filia da 
prostirora Fantine. Pero o coroisátio Ja· 
vert persígueo obstinadamente. Adapta
ción esquemática da novela romántica de , 
Vítor Hugo pero sen completar o fmaL 

~OS VINGAOORES. Un científi-
co louco extorsiona ao mundo curv 

ha máquina para mudar o clima, contra el 
actuarán os vingadores, unha ridícula pa
rella a cabalo entre James Bonn e Fuman
chu pero con brillos de humor británico. 

IElf'. BAIRRO. Tres rapaces de quín-
ce anos van descobrindo que Espa

ña non vai tamén comodín os telexor· 
nais. Retrato de tempos difíciles no 
arrabaLdo da cidade onde a rraxédia bate 
contra as espectativas falsas criadas para 
acalar a miséria- Emocionante guión e 
diálogos ben trabados que pegan nos es
pectadores. 1 mprescindíbel. 

~ O HOME QUE MARMURA· 
BA NO OUVIDO DOS CABA

LOS. Tremenda história de amor con 
ttansfondo de grandes paisaxes nortea
mericanas. Robert Redford, cabalas foto
grafados como nunca e bágoas a manten
ta para unha película con sabor de antes, 

~A TRAMA. uñ- ~in~re~do 
dunha empr~ ·inventa uñha fór· f 

mula que vai dar moitos cartas, pei:o en • 
seguida atopa unha ttama que o eiivolve 
e que cobiza a sua fórmula. Levar ~lmofa~ 
da para botar unha cabezada. · 

~ CARÁCTER. A historia do en-
frentamento entre un home e o seu 

paL A ideoloxia da superación, co fondo 
comercial do porto de Roterdam nos anos 
vinte. Boa factura. 

/{:jjf'_ SPECIES U. Uns astronautas 
que volven de Marte traen latente 

o xenne dun alieníxena que quer coloni· 
zar a Terra. Filme que non provoca o t~ 

ÜRACIELA !TÚRBIDE 

A sala de expo icións da 
fundación Caixa Galicia 
acolle a primeira mostra an-
tolóxica, apresentada no Es-
rada, da fotógrafa mexicana 
Graciela ltúrbide. Pódese 
ollar até o 30 de Novembro 
de LWlS a Sábado de 12 a 14 
h, e de 18 a 21 h, Domingos 
e festivos de 12 a 14 h, 

UNHAMIRADA 
CARA SULÁFRICA 

A mostra de diapositivas 
de Xacobe Meléndrez, Un-
ha mirada cara Su/áfrica, pó-
dese ollar no pub Adanris 
(Pita, 4). 

ELISA ABALO 

Abre na sala de exposi-
cións da biblioteca pública 
Miguel González Garcés a 
mostra de pintura de Elisa 
Abalo. 

F. SOTOMAYOR 

No Museu de Belas Artes 
está aberta a retrospectiva 
F. Sotomayor ( 1875-1960). 

FERNANDO VILLAPOL 

Na sala de exposicións da 

rror que procura.+ "'' "' 

biblioteca pública Miguel 
González Garcés, exíbense 
as obras do escultor Fer
nando VillapoL De Luns a 
Venres de 9 a 21 h, e Sába
dos de 10 a 14 h. 

A. Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO SOTO 
LÍDER DA PAT AGÓNlA 
REBELDE 

Na mostra aberta na Aso
ciación Cultural A Estrada, 
António Soto, líder da Pata
gónia rebelde, recóllese a vi
da e avatares de Soto Cana-

leja ( 1897-1963 ), nado en 
Ferrol e emigrado á Ancen
tina con 1 7 anos de idade. 

Fe ne 
•TEATRO 

DETRITIJS CORÁZÓN 

É a obra que a compañia 
Teatro Bruto pon en cena o 
Mércores 4 de Novembro 
no Cine Perla ás 18 horas. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

YOLANDA FERRER 

Y o landa Ferrer exibe na 
galeria Sargadelos o seu tra
ballo Soños, "é como unha 
sicoanálise onde a artista 
expulsa os seus medos". De 
Luns a Sábados de 11 a 14 
h, e de 1 7 a 22 h, Domin
gos de 21,30 a 14,30 h, até 
o 15 de Novembro, 

UNHAOLLADA 
ARREDOR DE 1898 

O Ateneo organiza a mos
tra Unha aliada arrredor de 
1898, aberta no Centro 

Cultural Municipal do An
tigo Hospital. 

M.oa.ña. 
•CINEMA 

CANTANDO 
BAIXO A CHO IV A 

O Cineclube Alexandre 
Cribeiro proxecta o Sábado 
6 ás 22,30 h, no Centro 
Cultural Daniel Castelao 
(Quinte la) a fita Cantando 
baixo a choiva. 

•TEATRO 

TEATRO PROFISIONAL 

Ciclo de Teatro Profisional, 
o Sábado 31 Teatro do 
Morcego co Lazariño de 
T armes, dirixida por Celso 
Parada e Andrés Pazos. O 
seguinte grupo será Mofa e 
Befa con ''Finis Mundi Cir
cus", o 7 de Novembro. 

• EXPOSICIÓNS 

AYMERICH 

Até o Domingo 1 de No
vembro pódese ollar na sa
la de arte Caja de Madrid, a 
mostra de Guillermo Ay
merich, titulada Paisaje al 
negro, unha escolma de 
pinturas, algunhas combi
nadas con fotografia, todas 
elas de recente criación. 

Santiago 
•CINEMA 

PLATAFORMA 
DE VÍDEO 

A plataforma de vídeo do 
Centro Galega de Arte 
Contemporánea proxecta, 
nesta semana, History and 
Memory de Rea Tajiri (Es
tados Unidos, 1991), Entre 
fragmentos de películas de 
Hollywood, material propa
gandístico da II Guerra 
Mundial,e imaxes familiares, 
Rea Tajiri conta a história 
do seu pai, un xaponés re
clutado pola armada ameri
cana antes do ataque a Pearl 
Harbout, que ao seu regreso 
atopou a sua família nun 
campo de concentración en
tre outros 110.000 xapone
ses americanos que supuñan 
un "perigo para o estado". O 
Mércores 4 ás 20 h, no taller 
do Servizo Pedagóxico. 

• EXPOSICIÓNS 

MÚSICA PARA VER 

Máis de 400 instrumentos 
musicais de todo o mundo 
pódense contemplar na 

mostra Música para ver, aber
ta no Museu do Povo Gale
go até o 21 de Novembro, 
Tamén se pode ollar neste 
museu a mostra Os capri· 
chos, série de gravados de 
FI"clilcisco de Goya e as foto
grafias realizadas por Goñi, 
fotógrafo da Casa Real, Al
fonso Xlll e a sua época. 

P A TRÓNS XENÉRICOS 

É o título da mostra de pin
tura de Ana M~ Matos, 
aberra na galeria Sargadelos. 
Até o 7 de Novembro. 

ÜRANELL 

Xigantescas reproducións en 
branco e preto de debuxos 
de Eugenio Granell cubren 
a Praza do Toral, trocándoa 
nunha grande sala de arte 
que amosa os diferentes esti
los do pintor coruñés. 

HANS HEMMERT 

lnstalacións traballadas 
con balóns de látex, Sábado 
pola tarde na casa, en 
Neukoln é o título da mos
tra de Hans Hemmert, 
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~colección 
Fervor Dadá, 

de Emst 
Schwister, 

pódese ollar 
noCGAC. 

Exposición 
fotográfica 

de Vari 
Caramés no 

Salón 
Artesonado 
de Fonseca 

en 
SANTIAGO. 

aberta no Centro Galego 
de Arte Contemporánea. 

MANUEL P ATINHA 

Exibe as suas obras, escul
tura e pintura, na galeria 
Citánia (Algália de Abai
xo, 39). Até o 6 de No
vembro. 

JUAN GALDEANO 

Casi al principio, otra vez,, 
perto de unha vintena de 
pezas, fotografia, escultura 
ou debuxos, conforman a 
mostra de Juan Galeano, 
aberta na galeria de arte 
contemporáneo Trinta até 
o 15 de Novembro. 

FERVORDADÁ 

Case un cento de obras, 
desde Fernand Léger, p¡. 
casso ou Joan Miró até 
Kurt Schwister, confor
man a colección Fervar Da
dá, testimónio único de 
vangarda dos anos vinte e 
trinta en Europa e Rúsia, 
no momento que a arte 
rompe cos cánones figurati
vos tradicionais. A colee· 
ción Fervar Dadá, de Emst 
Schwister, abre no Centro 
Galego de Arte Contempo
ránea de Martes a Sábado 
de 11 a 20 h. Domingos e 
Luns pechado pola tarde. 

CABEZAS: PINTURAS 

Baixo o título Cabezas:pin· 
turas Jorge Cabezas exíbe a 
sua obra na sala de exposi
cións do Coléxio Oficial de 
Arquitectos de Galicia 
(Praza da Quintana, 3 ). 

ÜEBÚXAME UN CONTO 

A Asociación Galega do 
Libro Infantil e Xuvenil or
ganiza a mostra aberta no 
Museu do Povo Galego, 
Debúxame un canto. 

V ARI CARAMÉS 

Até o 30 de Outubro está 
aberta no Salón Artesonado 

· de Fonseca a exposición de 
fotografia de Vari Caramés. 

Convocatórias 
MosTRA DE TEATRO AMADOR 

A Concelleria de Cultura de Gondo
mar convoca a I Mostra de teatro ama
dor, Gondomarteatro, que se desenvol
verá no Auditório Municipal do 13 ao 
17 de Maio de 1999. O prémio está 
aberto a todos os grupos de teatro afei
zonados radicados na Galiza. A mostra 
prémia á posta en cena de orixinais e 
adaptación de textos dramáticos con
temporáneose escritos en galega (nor
mativa vixente), con 125.000 pta. para 
o prímeiro mellor espectáculo, 100.000 
pta. para o segundo, 75.000 pta. para o 
terceiro e 50.000 pta, para o cuarto, 
ademais de diplomas para a dirección, 
interpretación, vestiario, cenografia, 
iluminación e son. Os textos apresen
taranse antes do 24 de Decembro de 
1998 no Rexisto Xeral do Concello de 
Gondomar, Praza Doutor Latino Sal
gueiro, 1. As solicitudes deberán reco
ller o nome do grupo, nome e docu
mentación dos seus compoñentes, títu
lo e autor da obra ,orixinal ou cópia do 
texto teatral, ficha técnica do espectá
culo e vídeo VHS da totalidade da 
obra. O fallo do concurso farase públi
co o derradeiro dia da Mostra. Máis in
formación no telf. 986 369 746. 

CONCURSO DE CARTACES DE 
ENTROIDO 

O Concello de Vigo convoca o XIII 
Concurso de Cartaces de Entroido. 
Poderán apresentarse todas as persoas 
que o desexen con unha ou máis obras 
inéditas. Os orixinais realizaranse ver-

ticalmente, en papel de 40x5 5 cm, e 
apresentaranse suficientemente prote· 
xidos e montados sobre un soporte rí· 
xido desmontábel. A técnica é libre 
pero deberanse incluir nos cartaces os 
textos: Entroido 99, Vigo, do 13 ao 17 
de Febreiro. O concurso está dotado 
cun primeiro prémio de 400.000 pta. e 
tres accesits de 50.000 pta. cada un. 
Os traballos apresentamse antes do 11 
de Xaneiro no Departamento de Cul
tura do Concello. 

CERT AME CONTRA O 
DESEMPREGO 

O Centro de iniciativas para a mocida· 
de convoca o III Certame contra o de
semprego, aberto para todas as persoas 
interesadas. O comido dos traballos 
pode ser: proxectos empresariais ano· 
vadores ou con posibilidades reais de 
xeración de pastos de traballo; iniciati· 
vas ou ideas suficientemente desenvol
vidas que aporten solucións ao proble· 
ma do desemprego. A dotación do cer· 
tame é de 100.000 pta. Os traballos, 
dunha extensión máxima de 10 follas, 
apresentaranse baixo plica en CIMO, 
Curros Enríquez, 19. 32.003 Ourense, 
antes do 19 de Febreiro de 1999. 

RuANovA 

A Fundación Caixa Galicia convoca o 
XII Prémio de narracións xuvenís. Pode
rán participar todos os mozos e mozas 
que non teñan feítos os 18 anos odia 1 
de Abril de 1999. A extensión dos tra• 
bailas non excederá das 125 follas e se· 

De Luns a Venres de 10,30 
a 14 h, e de 17 a 20,30 h. 

)OAN MIRÓ TWIST & TXEKHOV 

rá superior ás 25. Os traballos apresen· 
taranse por quintuplicado. Farase cons· 
tar nome, enderezo, teléfono, fotocó· 
pia do DNI ou do libro de Famllia. O 
prazo de admisión dos traballos remata 
o dia 1 de Marzo de 1999. Entregaran· 
se ou enviaranse a: Biblioteca Nova 33 
(Rua Nova, 32-22 , 15.705 Santiago. 
Apdo. 637, 15.780 Santiago, ou en 
calquer das oficinas de Obras Sociais 
de Caixa Galicia en Santiago, A Coru
ña, Lugo, Ourense, Pontevedra Ferrol 
ou Vigo. Estabelecerase un primeiro 
prémio e un accésit, o prémio constará 
dunha dotación de 250.000 pta. e a 
publicación do texto na colección No· 
va 33. O accésit conleva a publicación 
na mesma colección. Maior informa· 
ción no teléfono 981584436. 

PRÉMIO DE POESIA )OHAN 
CARBALLEIRA 

O Concello de Bueu convoca o III Pré· 
mio de poesía Johan Carballeira, no 
que poden participar todas as persoas 
que apresenten os seus orixinais escri
tos en língua galega. Os textos serán 
inéditos e a sua extensión non supera· 
rá os 400 versos. Apresentaranse duas 
copias en tamaño fólio, mecanografa
dos a duplo espazo, e asinadas baixo 
seudónimo ou lema. Xunto coas có
pias achegarase un sobre pechado no 
que constarán os dados persoais do au
tor. As obras remitiranse á Casa do 
Concello, Eduardo Vicenti, s/n; 
36.930 Bueu (Pontevedra), antes do 
31 de Outubro de 1998. O prémio terá 
unha dotación única de 125.000 pta. 

O xuri emitirá o seu fallo no curso dun 
acto que se celebrará na Casa do Con· 
cella o 12 de Decembro de 1998. 

CERTAME NACIONAL DE 
NARRACIONS BREVES 

Baixo o título de Prémio Modesto R. Fi· 
gueiredo o Patronato do Pedrón de ÜU· 
ro convoca XXIV edición do Certame 
Nacional de Narracións Breves. Pode
rán tomar parte no Certame todas as 
persoas de calquer nacionalidade, cun· 
ha ou máis obras, sempre que estean 
escritas en língua galega, sexan inédi
tas e non se teñan apresentado a nen· 
gun outro certame. A extensión dos 
traballos será, como mínimo de cinco 
follas DIN A-4 e un máximo de trinta, 
mecanografadas a duplo espazo, por 
unha só cara. As participantes deberán 
enviar catro exemplares dos seus traba
llos sen remite ou outra forma de iden· 
tificación á Fundación do Patronato 
do Pedrón de Ouro, apdo. 1046, 
15.780 Santiago de Compostela, Pré· 
mio Modesto Figueiredo. Para a identifi· 
cación dos autores premiados, ademais 
do título, cada obra ha ter un lema que 
debe constar no exterior do sobre que 
conteña os dados do autor e o curricu
lum tliwe que considere oportuno. O 
prazo de admisión dos rraballos remata 
o 15 de Novembro de 1998. A obra ga· 
ñadora será premiada con 100.000 pta. 
e o xuri pode conceder dous segundos 
prémios de 40.000 pta. cada un. Máis 
información na fundación Patronato 
do Pedrón de Ouro, Ado. 1046, 15.780 
Santiago de Compostela. • 

CARLOS PIGMENTO 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

BEGOÑA ZUBERO, 
MERTXE PERÉZ E 
Josu PENA, 

Até o 18 de Novembro está 
aberta a exposición dos bas
cas Josu Pena, Begoña Zu
bero e Mertxe Pérez na gale
ría Ad-Hoc (Garcia Barbón, 
71). Os Luns de 18 a 21,30 
h; de Martes a Venres de 11 
a 13,30 h, e de 18 a 21,30 h; 
Sábados de 12 a 14 h. 

VIVINDO CO ENIMIGO 

Esculturas de monecos de 
plástico forman a maior 
parte da mostra de Carlos 
Pigmento, Superheroes y su· 
perviUanos, minippimer, aber
ra na galería de arte Arrefac· 
to até o 11 de Novembro. 

VILMA VILLAMIL 

A galeria Sarga.delos acolle 
a mostra de escultura e ce· 
rámica da arxentina Vilma 
Villamil. 

SOLVEIRA 

Exibe a sua pintura na No
va sala de Exposicións de 
Caixavigo (Policarpo anz, 
26-12 ). 

DoRELO 

CARLOS ALCOLEA 

No CGAC está aberta a 
retrospectiva de Carlos Al
colea, un dos representan
tes da figuración dos anos 
sesenta. De Martes a Do
mingo de 11a20 h. 

Setenta e cinco litografías 
orixinais da década dos se· 
senta, concevidas polo ca· 
talán J oan Miró, exíbense 
na lgrexa da Universidade, 
loan Miró litógrafo. 

Das Baleares chega o grupo 
Iguana teatre para apre· 
sentar na sala NASA o seu 
espectáculo Twist & Txek
hov, montaxe na que se 
combinan diferentes rexis· 
tos do autor ruso Chejov. 
Dirixe Pere Fullana. Ac
tuacións o Sábado 31 ás 22 
h, e o Domingo 1 ás 20 h. 

Vivindo co enimigo é o título 
da mostra fotográfica de 
Donna Ferrato adicada aos 
maustratos das mulleres e 
das crianzas que podemos 
contemplar durante esta se
mana na Fundación Caixa 
Galicia (Policarpo Sanz, 21). 

CASAARlNES 

Na Sala de Arte Caixavigo 
está aberra a mos tra de 
pintura de Dorelo. De Luns 
a Sábado de 18 a 21,30 h, 
Domingos de 12 a 14 h. 

• LEITURAS 

•MÚSICA 

NA LÚA 

FUMARE U 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 
en insígnia ou cb~11n1"· 

O Venres 30 ás 22,30 h, o 
grupo de folc Na Lúa pe
cha os II Encontros para a 
Normalización Lingüística, 
organizados polo Consello 
da Cultura Galega, apre· 
sentando na sala Nasa o 
seu último traballo Os tem· 
pos son chegcu:los. 

T
~ 

Ul 

• EXPOSICIÓNS 

PAZ ANTÓN 

A galería T risquel e Medulio 
mostra a pintura de Paz 
Antón de Luns a Sábado 
até o 7 de Novembro. 

A Casa de Portugal (Praza 
de Almeida) acolle até o 20 
de Novembro a mostra de 
fotografía do surrealista por
tugués Fernando Lemos, 
aberta de Luns a Venres de 
10 a 13 e de 16 a 19,30 h, 
Sábados de 10 a 13 h. Neste 
memo lugar, desde o 26 de 
Outubro, está aberta a mos· 
tta Pintura de Amadeo de 
Souza, comprendida por ca· 
dros do Museu Municipal 
Ama.deo de Sousa Cardoso 
de Amarante. De Luns a 
Venres de 18 a 21 h, Sába
dos de 10 a 13 h. 

O Xoves 29 terá lugar na li
brería A Caixa de Pandora a 
apresentción do libro bravu 
Fumareu. O acto contará 
coa presenza do músico e 
escritor Xurxo Souto. 

•MÚSICA 

EN FAVOR DE BoLÍVIA 

Chaveiro: 
Prezo 500 pta + 250 pta 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pto + 250 gastos envio 
Pagamento a meio de selos de 

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

Caixa Galícia 
2091 0501 

683040001024 
Solicitaos ao 
Apdo . 1371, 

36200 de Vigo. 

•TEATRO 

Qur PROQUO 

O grupo de teatro Ollo
moltranvia apresenta, do 
28 ao 31 deste mes, na 
Aula de Cultura de Caixa 
Galicia, a obra Qui pro 
quo. "Espectáculo no que, 
en clave de clown, se fa¡ 
un repaso das cuestións 
máis graves e trascenden
tais: a criación do mundo, 
o que hai despois da mar
te ... " Dirixe Evaristo Cal
vo. As actu acións teñen 
lugar ás 20,30 h. 

A ONG Fundai organiza o 
Sábado 31 un concerto de 
música folc, en benefíco do 
Hospital Universitário e 
Barranquilla, Bolívia, e 
acondicionar en vivendas ás 
famflias máis necesitadas. 
No Concerto, ás 20,30 h, 
no auditóri9 de Caixavigo, 
participan Avalon, Belado
na, o grupo de cantos popu· 
lares Esguitar e a agrupa· 
ción de baile Albendeira. 

ÜRQUESTRA 
BARROCA 
DE FRIBURGO E C ORO 

Cantatas de J. S. Bach se
rán representadas no Audi-

'Ollomol 
Tranvia' 
a presenta 
Qui 
pro quoen 
Compostela 



ANOSATERRA 
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Continua a 
exposición 
fotográfica 

de Donna 
Fenvto 

sobre 
mau1trato1 
6s mulleres 

e crianza• 
en VIGO. 

A Rede 

A.núncios de bald.e 
• Aulas de francés e bretón, por 
profesora nativa, licenciada en Filolo
xia con experiéncia en Santiago. Tra
ducións inglés-francés-galego-es
pafíol. Telf 981 573 584. 

• Xevale vende "Bono-árbores" a 
500 pta, para prantar teixos, aciv
ros ... nos bosques galegas. Adqui
re o teu "bono-árbore" a traves de ta
lón ou xiro postal ao Apartado 35 de 
Chantada. Remitimos xustificante da 
tua colaboración. 

• Busco casllia para alugar nos 
arredores de Vigo. 986 425 285. 

• Gostaria receber toda a informa
ción que teñades (se é de orixe oral 
mellor) no tocante a seres sobrena
turais da mitiloxia galega. Escribide a 
Xan Teixeiro. Estrada de Catabais , 
106-108, 2gB, 15.404 Ferrol. 

• Vendo Bouzoukl Muslkalia, total
mente novo, con funda e pastilla 
shaller. 40.000 pta. Perguntar por 
Xan no teléfono 981 316 543. 

•Véndese R-19 TSE, P0-6941-AJ , 
do ano 90. Teléfono 986 21 O 055. 

• Aluga-se praza de garaxe en Vi
go. Económica. Praza Camelias. Te
léfono 986 232 380. 

• Grupo independentista basco ven
de duas fermosas camisetas sobre 
a independéncia de Euskadi xunto 
con tres revistas sobre o mesmo te
ma Enviada 3.000 pta con número de 
talla a Baraka Taldea. Ekonomia 17 4 
lz. 48902 Barakaldo. Bizkaia. 

• Desexaria intercambiar corres
pondéncia para facer amigos e ob
ter axuda humanitária . Escrever a: 
Jorge Armas Caraballoso. Apartado 
5.316 Camagüey 3, código postal 
70300 Cuba. 

• Eisl 200 exemplares vendidos 
em dous meses , sem subsídios, 
sem marketing, avalam a tua procura 
na formac;om (sócio-)língüítica aces
síbel e autodidáctica, sem profissio
nalismos e sem tabus: Manual de 
lniciai;om a Língua Galega. Socio
lingüística, morfosintaxe, ortografía e 
léxico. Já nom tés escusa para nom 
escrever em galego. Para aprenderes 
por ti mesmo. 125 pp, ilustradas por 
1.200 pta. + portes de envio. Fai logo 
a tua encomenda no Ap. 570 de Fe
rro! da Artábria. 

tório de Caixavigo pola Or
questra Barroca de Friburgo e 
Coro, dirixida por Gust.av 
Leonhart . Venres 5 ás 
20,30 h. Venda de localida
d s '10 elf. 986 230 051. 

• Restauración de móbeis, traba
llos de carpintaria, talla, tarimas ... 
Moncho Piñeiro, ruado Vilar 24 San
tiago. Telf 981 581 055. 

• BNG en Madrid, apartado 51.299. 
28080 Madrid. 

• Galiza Nova en Madrid, apartado 
2.057, 28925-Alcorcón Madrid. E-mail 
gn emi@ geocities.com. Internet, 
http: www.geocities.com/Eureka/En
terprises/5441 /índex.html. 

• Restauramos ca!quer couas de 
madeira 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 Coruña. 
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, distribúese de balde. Os inte
resados poden dirixirse ao apartado 
nQ 42 15.680 Ordes. 

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

• Véndese artesania feita con fro
res para comercializar tora de Gali
za(diademas, coleteiras, pasadores, 
pinzas ... ). Telf. 986 541 163, polas 
noites desde as 22 h. Perguntar por 
E lisa. 

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

• Verbo Libre comunica aos subs· 
critores 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 
família ou estudantes. Amoblado. 
Telefono 986 375 575. 

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

• Está na rua o número tres do bo
letln poético PolpA, do Colectivo Hu
milladoiro, adicado á poesia feita polas 

mulleres e que conta coa colaboración 
de Chus Pato e Lupe Gómez. Para 
recibilo, enviar selo de 35 pta. a Humi
lladoiro, Apdo. 816. 15.080 A Coruña. 

• Alugase en Ponteareas aparta
mento. Duas habitacións, dous baños, 
cociña e comedor. Amoblado. Interesa
dos chamar ao teléfono 929 887 504. 

• O Colectivo poético Sete Naos 
acaba de sacar á rua a sua 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 piano Offberg en bon 
estado. Teléfono 986 270 417. 

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

• Esquerda Nacionalista-mocidade 
ven de publicar o n! 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
víen 200 pta. en selos ao apartado dos 
correios 384 15. 780 Compostela. 

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

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

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

CoNSELLO DA XUVENTUDE 
www.c.;xg.otg 

Jracczuw:biJO;. 
Teatro do 

Aquiou 
Fulano, 

Mengagoe 
Citano, entre 

outros, 
fonnan 

parte da 
variada 

pag;ca1wxión 
teatral 

viguesa. 

•TEATRO 

TÍTERES DE ÜUTONO 

Os Sábados ás 6 do serán 
na Praza da constitución, 
de chover na Federación 
de AA de Vicifios na Praza 
da Princesa, e presentados 
polo Mago Cali véfiense 
desenvolvendo as actua
cións do Titiriteatro do 
Outono. Este Sábado tóca
lle o tumo a .Xacarandai
na co seu espectáculo Ca· 
rrapuchiña Vermella. 

RASTROS 

Teatro do Aqui apresenta 
no Caixavigo Rastros de 
Roberto V id al Bol afio. O 
Xoves 29 ás 20,30 h, e o 
Venres 30 ás 22,30 h. 

ÜUTONO TEATRAL 

Os grupo de teatro Fulano, 
Mengano & Citano, Máscara 
producd6ns, Teatro aUa scala 

1 :5-ArteUo e Teatro avento, 
viaxarán polos bairros da ci
dade durante os meses de 
Outono. Nesta semana Te
atro alla scala 1:5-Artello 
apresenta o Venres 30 ás 21 
h, na S.R.C. Helios de 
Bembrive, a obra A do li
bro, at1enturas ele Perello 
de Chora-que-logo-bebes. O 
mesmo Venres actua Fula
no, Mengano & Citano, no 
Instituto Santa Irene co es-

pectáculo Chei· 
ro de EstTelas. E 
o Sábado 31 na 
Asociación de 
Viciños Monte 
da Mina de Cas
trelos, Máscara 
Produccións 
apresenta a obra 
Máis se perdeu 
en Cuba (agora 

. non é ele Il) de 

Alfonso Sastre. 

•XORNAD.45 

OVIGO 
QUE QUEREMOS 

De Outubro a Decembro, o 
BNG desenvolve unha série 
de encontros cidadáns, nas 
que definirá algunhas das li
fias a seguir na sua futura ac
ción de govemo. As xoma
das de traballo e conferén
cias desenvolveranse no 
Hotel Cidade de Vigo, e es
ta semana, o Venres 30 ás 
20 h, terá lugar a conferen
cia Desenvolvimento local e 
conservación dos cascos hsitó
ricos, impartida polo Alcal
de de Allariz, Anxo Quin· 
tana, e. Lois Pérez Castrillo, 
candidato do BNG á Alcal
dia da cidade. • 

EncruciUado 
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XOAN COSTA 
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Horizontal 

l. Van dun lugar a outro. Inxiren alimento 2. Un dos 
cinco continentes 3. Preposición. Nativa de Alemaña. 
Ao revés, entrega algo a alguén 4. Negación. O mesmo 
que acá. Ensino Secundario Obrigatorio 5. Atranco, 
obstrúo. Ao revés, poña sal a unha causa 6. Amarre. 
Pasas a vista sobre un texto 7. Conxunto de sementes 
dun cereal. Concordar, reconciliar 8. Mostar alegría. 
Ao revés, produce son. Nome de muller 9. Desprazába
se a un lugar. Demostras as cualidades. Ao revés, deci
mo sétima letra do alfabeto grego que corresponde con 
R. 10. Aboaron o prezo marcado 11. Atravesada. Parte 
pequena dunha cousa. 

Vertical 

l. Parte areada no centro dos anfiteatros. Sensación de
sagradábel que se ten ao ver ou tocar algunha causa 2. 
Lugar onde traballa o notario 3. Entrega a alguén. Ad
vertir, reparar. Parte final da perna. 4. Ten cariño. Per
ciben polo ouvido. Ao revés, substancia solúbel, de gas
to acre, utilizada como tempero. 5. Ao revés, máis alá. 
Líquido incoloro, sen sabor nin olor, formado por ho
dróxeno e osíxeno 6. Precedido de a ou de significa "in
do cara atrás, recuando". Nos animais, principio do tu
bo dixestivo 7. Parte máis elevada. Acontecerá. 8. Que 
non ten nada dentro. Pronome de terceira persoa suxei
to. Vibración dun carpo transmitida polo ar. 9. Con
tracción do pronome persoal. Ergue, levanta. Símbolo 
do sodio. 10. Que cometeu algún asasinato 11. Que xa 
naceron. Fago que unha causa sexa menos densa.• 

Caldo de letras 
u V u A N V N H B D I e 
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Nove castes galegas de viño tinto. 
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José-Cardoso Pires, 
adeus ao escritor que retratou Lisboa á volta da mor1e 
-0- CARME VIDAL 

Con De Profundis. Valsa Lenta 
e Lisboa - Livro de Bordo pé
chase a canta de libros de José 
Cardoso Pires. Coma se dun 
remate consciente se tratase, o 
escritor pon fin á sua bibliogra
fía cun relato sobre a sua marte / 

branca e un retrato de Lisboa, 
a sua cidade amada. Cardoso 
Pires zafou á marte no 1995 
cando, despois dun derrame 
cerebral, a axéncia portuguesa 
de notícias xa anunciara o tale- . 
cemento e ninguen confiaba na 
sua volta. Agora non foi posí
bel, o escritor que de maneira 
máis inquietante contou o re
greso da terra de ninguen mo-

-· rreu n¡¡l madrugada do Luns e 
as suas cinzas foron deitadas 
no cemitério dos Prazeres. As 
tascas e as ruas da sua maríti
ma Lisboa fican de loito. · 

A sua dramática agonia de ca
tro meses en coma profundo 
levou a que moitos pegaran no 
seu libro, co fin de esconxurar 
o sortiléxio que o devolvera 
outra vez á vida. Desta vez 
non ancorou despois da trave
sía da marte. "Eu andava no 
branca ... Náo dava por nada, 
nao sabia de nada. Nao tinha 
memória. Enfim, foi urna expe
riencia diabólica. Safei-me por 
um triz" contou daquela, nas 
mil cincocentas ocasións nas 
que lle perguntaron pala expe
riéncia que dera en·relatar. 

Cantan de Cardoso Pires a sua 
perfeición á hora de escreber, a 

· teima concienzuda en pulir os 
textos até o infinito conservan
do sempre a tace lúdica da li
teratura. Lamentabelmente es
quécese no seu traballo literário 
a sua tace de xornalista activo, 
comprometido con infinidade 
de proxectos nos que tamén 
deixaba a sua pegada de escri
tor. "O jornalismo é urna traca 
de favores" advertírao Joaquim 
Manso, o fundador do Diário de 
Lisboa, cando Cardoso aventu
raba a sua entrada na profisión. 

Nunca acreditou na recomen
dación. "A separac.;:áo académi
ca jornalismo-literatura só con
vém aos jornalistas que escre
vem mal e aos escritores que 
escrevem ainda piar" dixo, non 
senda o del nen un nen outro 
caso. 

Foi Fernando Assis Pacheco, 
compañeiro del na sua etapa 
do Diário de Lisboa, infelizmen
te morto hai agora tres anos, 
quen máis reparou na sua tra
xectória de xornalista, da que 
escribiu en profundidade hai 
catro anos á raiz da publicación 
do seu libro O Cava/o no diabo, 
crónicas de encargo "de 4000 
caracteres". Con irania lembra
ba Assis Pacheco a meticulosi
dade do compañeiro que "pre
parava as primeiras páginas 
com um vagar exasperante, ex
perimentando manchetes gra
dualmente máis compactas a 
cada nova tentativa, cuidando 
dos segundos e terceiros títulos 
para nao haber colisóes, abrin-

RUI OCHÓA 

do zonas de chamadas com 
habilidade de designer gráfico, 
tirando escrupulosamente as 
fotos de suporte". Comprometi
do na sua crítica contra o po
der, perseguido pola dictadura 
salazarista, en moitas ocasións 
desconfiou da profisión á que 
sempre volvia: "Chegou inclusi
ve a decretar a inexistencia do 
jdrnalismo enquanto prática 
profissional no País. E jurou e 
voltou a jurar que jamais se 
lembrara de subir as escadas 
de um jornal a procura de em
prego". Tampouco foi ben asi, 
da sua man veñen mesmo pro
xectos que el fundou, como o 
encarte· satírico A Mosca, que 
aos Sábados facia tremer a un
ha sociedade reprimida pola di
tadura. 

Cardoso Pires tomou maior re
leváncia nos últimos anos da 
sua vida. Atrás ian quedando 
todos os prémios literários reci
bidos -o Uniáo Latina, a pro
posta de Saramago, e o Pes-
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soa, entre eles- e unha man
chea de títulos que lle deron un 
posta de releváncia na literatu
ra portuguesa, desde Os Ca
m in h ei ros e Outros Contos 
(1949) até os dous últimos an
tes citados, pasando por O Del
tim, Alexandra Alpha -o seu fa
vorito-, O Anjo Ancorado ou 
Balada na Praia dos Caes. A 
fasquia da sua obra levaba a 
que o seu nome soara xunto co 
de Saramago, Jorge Amado e 
o seu amigo Lobo Antunes co
mo posíbel merecedor do pri
meiro Nobel para as letras por
tuguesas. Tiña reclamado o re
coñecemento e asinado nume
rosos manifestos. Morreu sen 
saber que o autor do Memorial 
do Convento tora elexido pala 
Académia Sueca. "Urna coisa 
eu sei: o Prémio Nobel dado a 
um escritor portugués de quali
dade beneficiava todos os es
crito res portugueses. Se um 
ganhar, ganhamos todos" co
mentou hai apenas un ano. A 
menos de un mes de que as 
ruas de Lisboa celebraran con 
ledícia o trunfo de Saramago, 
énchense agora de mágoa na 
despedida do seu máis estreito 
cómplice, aquel que as visitou 
e "experimentou" nelas até ser 
capaz de escribilas, e confir
man o que el aventurara: o Nó
be I deulle outro ton tamén á 
sua marte. 

Na última homenaxe, os seus 
amigos -José Carlos Vascon
celos, Clara Ferreira Alves e 
Francisco Louc.;:á, entre outros
leron retallos do seu texto "Fu
mar ao Espelho". Carlos do 
Carmo, o cantor do fado que el 
tanto gastaba, recitou o poema 
Gaivota do seu admirado Ale
xandre O'Neill. As cinzas de 
Cardoso Pires foron despois 
depositadas no panteón dos 
escritores -onde están tamén 
as de Natália Correia, Aquilino 
Ribeiro ou Fernando Namora
no Cemitério dos Prazeres, o 
camposanto de poético nome, 
como os miles que povoan as 
ruas da sua Lisboa.• 
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O Pinochet 
irÍglés 

MANuEL VEIGA . 

Que o tribunal supremo 
británico veña de con
siderar improcedente a 
ón de Pinochet non é 

de extrañar coñecendo a di
plomácia inglesa e a sua expe
riéncia no lavado de vergoñas. 

O duque de Windsor, Eduardo 
VIII, fora coroado rei a come
zos dos anos trinta, mália as 
suas coñecidas simpatías cos 
nazis. O monarca abdicou en 
1937 co pretexto de que a co
roa era incompatíbel co eu 
matrimónio cunha divorciada, 
Wallis Warfiel Simp on. 
Eduardo viaxaria logo por toda 
Europa. Na Alemaña entrevis
touse con Hitler. Residiu al
gun tempo en Fráncia, Madrid 
e Lisboa, estas duas últimas ci
dades xa govemada por líde
res simpatizantes dos alemáns. 

Eduardo VIII foi considerado 
a reserva da monarquia britá
nica no ca o dun trunfo béli
co do nazismo. Entre 1940 e 
1945 re idiu nas Bahama , co
lónia británica das Antilla , 
con todas as vantaxe e o pro
tocolo da família real británi
ca. Sen embargo, a derrota do 
fascismo po tergou o eu re
torno a Londres. Até 1967 
non foi convidado de novo a 
unha cerimónia da casa real, 
segundo informa a Enciclopé
dia Británica. 

Sonado resultou tamén o ca o 
do lugartenente de Hitler, 
Rudolf Hess. O führer en
viouno á Illas británica a 
parlamentar con membro da 
família real. Hess guínda e en 
paracaida obre as terra de 
Escócia, en plena guerra, 
nunha operación que non po
día menos de contar co ap i 
do controles de terra d am
bos países. A ua d tención, 
despois de que non e chega e 
á sinatura do acorde ue tr ia 
preparado, ~ i tar ia e o argu
mento oficial para explicar a 
posteriori a ua pr éncia na 
illa resultou tamén moi fe le: 
"Hess voltárase tolo".+ 

VOLVER AO REGO 

Está Fraga pensando con 
que ameazar aos eleitores 
a próxima vez. O terroris

mo declarou a paz e non queda 
un miserábel comando que lle 
poida arruinar de novo o chalé 
para cobrar logo a subvención 
dos fondos reservados. En Ga
liza tampouco hai emigrantes 
de fora cos que encirrar unha 
pantasmal guerra étnica. (Aquí 
os únicos que seguen .rendo 
que coller a maleta son os pró; 
prios galegas). Tampouco lle 
pode dicer a estas alturas aos 
paisanos que o comunismo lles 
vai quitar a vaca, porque co
munismo xa non hai e a vaca 
perdérona, pero quen llela qui
tou foi a UE, coa complicidade 
do seu partido.+ 


