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Doutrina Corral 

O ex conselleiro de T raballo e actual líder do PP vigués por desig, 
nación, Xoán Corral, ven de facer unhas declaracións antolóxicas 
sobre a dernocrácia interna do seu partido en renovación: "os delega, 
dos ao congreso elexímolos a dedo porque, total, vai haber unha 
lista única para votar, a que fará Fraga, e unhas ponéncias tarnén 
revalidadas por Fraga, asi que tanto ten que vaian uns ou outros". 
En realidade agachou a realidade da sua formación na cidade, des, 
calabrada internamente despois do fiasco dos últimos catro anos, e 
incapaz de reunirse en asamblea para elexir, seguindo os Estatutos 
do PP, aos delegados congresuais. 

E~e remedo de democrácia interna que propón Corral -"o mili, 
tante que queira reclamar que o faga ... ", desafia- coincide co 
facer sen facer que propón o PP para mellorar a sua formación 
sen mudar apenas aos dirixentes das famílias. Cun Raxoi que 
quer controlar roáis -xa colocou a Antón Pillado na Xunta- e 
desperta as iras de Cacharro, Saltar, Cuiña e os seus apoios me, 
diáticos, as espadas parecen en alto para unha cita congresual 
que se quer de Amén a Fraga, pero na que haberá que polir roáis 
causas que asentir sen roáis e erguer a papeleta do sí. Se a doutri, 
na Xoán Corral trunfa xa poden preparar outra renovación para 
despois das eleicións de Abril. • 

KOPA /Voz Noticias 
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Reduce o persoal drasticamente en avarias e·mantimento 

A. política empresarial de FENOSA, 

causante dos apagóns 
-0- ALEXANDRE XIRALDEZ 

Os apagóns e as tardanzas na sua reparación non son culpa da chúvia nen de calquer outra excusa 
meteorolóxica. As eivas no fornecemento eléctrico de Unión Fenosa están motivadas por ooha rede in
suficiente e por un cadro de persoal próprio reducido e por outro subcontratado carente do coñecimen
to e dos méios nécesários. Hai xa dous anos os sindicatos avisaban do perigo. Nun informe conxunto 
remitjdo ao Parlamento, CIG, UXT e CCOO afirmaban que "os feitos acaecidos (as interrupcións no for
necemento eléctrico) non son fruito da casualidade, nen dama serte, senón produto dunha determina
da política empresarial". Esa política levou a que os 4.400 empregados de Fenosa na Galiza sexan ho
xe·menos de dous mil. O 85% desa redución foi de persoal de servícios: avarias, mantimento, leituras, etc. 

Unión·Fenosa aforra cartos mandando á rua aos traballadores e subcontrando os servícios. A.N.T. 

Sábado 21 de Agosto os viciños 
da parróquia redóJ1delá de Ce- -
deira celebraban as festas do
seu patrón. Era noite e a xente 
acodera á verbena. Bailes, risas, 

. viño e comida ... De r.epente foise 
a luz. Unha avaria no . fornece- ~ 
mento eléctrico de Fenosa. A co
rrente eléctrica non volveu até 
despois de cinco horas pero 
"acabado o dia, acabada a roma
ria". Quizais este sexa un dos ca
sos máis ilustrativos, pero igual 
houbo en Vigo, Crecente, Ponte-. · 
vedra, O Morrazo ... Os apagóns 
de Fenosa son numerosos e 
máis nas áreas rurais. Pero má
lia estes feítos Fenosa leva redu
cindo persoal de mantimento e · 
de avarias desde hai tempo. 

A comezos da década dos 80 
todas as cabeceiras de comarca 
dispuñan de entre 15 e 20 per
soas para avarias e para manti
mento; nas cidades a cifra era 

de entre 30 e 50 
dependendo do 
tamaño da cida
de. Hoxendia, o 
persoal para as 
cidades reduciu
se a menos da 
metade e en moi
t as cabezas de 
comarca coma 
Verin, Tribes ou 
Carballiño elimi
nouse ou redu-

O persoal de avarias e mantimento 
reduciuse a menos da metade e 

gosos para a rede : 
onde había máis pro
babilidade de cair un 
eucalito, onde zoaba 
máis o vento ... de for
ma que o mantimento 
era mellor e as repa
racións máis rápidas", 
ilustra o secretário da 
CIG en Unión Fenosa, 
Manuel Ubeira. 

en moitas cabezas de comarca, 
eliminouse ou reduciuse, estando 
disp9ñíbel a partir das seis do serán 
no inverno e das duas no verán. 

ciuse de forma 
que só está dis-
poñíbel a partir das seis do se
rán no inverno e a partir das 
duas no verán, segundo consta 
nó informe que os sindicatos da 
empresa, preocupados polo 
desleixo nas funcións, remitiron 
ao Parlamento no 1997. E estas 
son cabezas de comarca, isto é, 
que o deterioro afecta a toda a 
área e non unicamente a un 
concello. 

Nestas zonas nas que a busca de 
- máximos benefícios levou por 

diante o servizo de reparación, 
cando hai algun estrago na rede 
os viciños deben agardar a que 
acodan os operários que quedan 
no lugar máis perta. Un persoal 
minguado e afastado do lugar no 
que debe traballar merma a sua 
eficácia. "Os operários de Fenosa 
no lugar coñecian os pontos peri-

I! ~ ' f . ... ... ~ . 

No ano 1982 Fenosa 
contaba na Galiza 
con 380 traballadores 

adicados á reparación de avarias 
e 320 ao mantimento da rede de 
produción e de distribución. 
Quince anos despois, no 1997, o 
cadro de persoal reduciuse dras
ticam ente: 125 operários para 
avarias e 58 para mantemento. A 
política laboral da empresa na 
procura dunha maior rendibilida
de redundou directamene nunha 

Pasa á páxina seguinte 
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Persoal de Unión·Fenosa na gali:m adicado á reparación de Avarias. 
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Persoal de Unión·Fenosa na galiza adicado Mantimento. 
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Ven da páxina anterior 

deturpación da caJidade dos ser
vizos, fundamentalmente no to
cante ás avarias. O director xeral 
da Unión Fenosa en Galiza, Luís 
Díaz, negouse a comentar estes 
feitos. Tampouco na Consellaria 
de lndústria estiveron dispostos 
a facilitar dados nen opinións so
bre o asunto. 

Subcontrata 

Para compensar en parte a elimi
nación de persoal próprío, a Di
rectiva de Fenosa decidiu botar 
man das subcontratas. Oeste xei
to, Fenosa contactou con outras 
empresas para que estas se en
cargasen no seu nome das ava
rias nalguns concellos. Pero o 
persoal que traballa nestas em
presas primeiramente non coñe
ce tan ben como o próprio de Fe
nosa a rede na que está a traba
llar e as máis das veces non ten 
a especialización que posuia a 
anterior equipa da compañia. Es
te descoñecimento agrávase se 
ternos en conta que, ao contrário 
do que ocorre en Fenosa, moitos 
traballadores en subcontrata son 
de carácter temporal polo que a 
experiéncia que poidan coller 
pérdese cando os substituen. 

c:J 1997 

Aquí tamén entra a picaresca. As 
empresas contratadas por Feno
sa cobran por acción: a tantas re
paracións, tantos cartos. No caso 
de lnconta as leituras páganse a 
20 pesetas. De forma que a esas 
empresas lles interesa ter traba
llo. lsto tradúcese en que un ope
rário que vaia a unha casa a re
parar unha avaria que suposta
mente é culpa de Fenosa, no ca
so de non selo é moi probábel 
que a arranxe igual pois diso de
penderá que cobre máis ou me
nos. Pero hai outros casos nos 
que ocorre ao contrário. É asi 
que ás veces o operário subcon
tratado por Fenosa resulta ser o 
electricista local que ten a sua 
própria área. A este electricista 
compénsalle atribuirse erros de 
Fenosa para asi poder cobrarlle 
ao usuário tarifas máis altas que 
as que el recibe da compañia. 

Os consumidores fican indefen
sos pois xa non tratan direita
mente con Fenosa e as queixas 
e demandas dilúense no entra
mado da subcontrata. A redu
ción de persoal próprio e a par
cial substitución deste por sub
contra tas fai que as avarias 
continuen e as reparacións se
xan máis lentas.• 

• ' • ... .. '\ t. • .. ' .... 
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A redución encuberta de persoal 
A técnica de redución é do 
máis eufemística: eliminar pos
tas de traballo sen despedir 
xente. A compañía agarda a 
que o traballador se xubile e, 
unha vez que o posto está va
leiro, simplemente non se co
bre a vacante. Un traballador 
menos, un salário que non se 
paga. Desta forma é posíbel 
que, de cara á galería, "en Fe
nosa non se fale de redución 
de cadro de persoal'', comenta 
Ubeira. No 9;3 a empresa deci
diu meterlles présa aos operá
rios que se achegaban á idade 
de xubilación. A xeito de má
quina envellecedora os directi
vos de Fenosa idearon o Plano 
de Situación Laboral Especial. 

Xa que o posto vai ser eliminado 
a empresa decide adiantar par
cialmente a supresión. Desta 
maneira, Fenosa ofértalle a 
aquel traballador de 58 anos que 
non vai ser suplantado a posibili
dade de marchar para casa co
brando o 80% do seu soldo com
pleto _sen prexuízo -para a sua 
cotización na Seguridade Social 
de cara á xubilación. Hai pouco 
a empresa decidiu antecipar a 
xubilación até os 56 e 57 anos 
cun salário do 60% e do 70% 
respeitivamente. Calquer operá
rio pode solicitar a concesión da 
Sffuación Laboral Especial, pero 
en último termo é a Dirección da 
empresa .a que decide. E esta 
decisión tómase segundo o pos
ta vaia ser ou non eliminado. 
Os sindicatos fican á marxe 
desta negociación. A empresa 
trata direitamente coa persoa 
que "molesta'', é dicer, que 
ocupa un posto que a Dirección 
considera de máis. "Na medida 
en que a decisión é exclusiva
mente individual nós non pode
mos meternos", opina Ubeira. 
Contado, os sindicatos quéi
xanse de que ás veces os tra
ba 11 ad o res que se negan a 
marchar reciben presións por 
parte da empresa: "Vanche qui
tando responsabilidades até 
que ao final a única opción que 
queda é a de irte", comenta un 
representante sindical que pre
fire manterse anónimo para 
evitar problemas na empresa. 
E como estamos talando dunha 
idade difícil, a poucos anos da 
xubilación, alguns traballadores 
deciden calar antes de queixar
se aos sindicatos. 

Para a Directiva da empresa as 

A principal preocupación da compañia eléctrica e ter timpas as liñas esnaquizando 
bosques e até castros. 

vantaxes da Situación Laboral 
Especial son evidentes: afórrase 
un 20%, un 30% ou un 40%, se
gundo os casos, de pagar algo 
que ela considera suprimíbel. Pe
ro esa supresión está a repercutir 
directamente na calidade dos 
servícios da que comunmente se 
chama "Unión Penosa~ 

As funcións desenvoltas polos 
traballadores que, ben por xu
bilación ou ben pola Situación 
Laboral Especial, desde o 
1982 non se ·reemprazaron fo
ron eliminadas ou asignadas a 
traballadores non perten
centes á compañia. Fenosa 
contrata a unha empresa para 
desenvolver os labores que 
antes faciafl os seus próprios 
operários. E o caso de lnconta 
que, con sede en Madrid, rea
liza as leituras dos contadores 
nas proví ncias de Pontevedra 
e da Coruña. Estes traballado
res en subcontrata resúltanlle 
máis baratos a Fenosa pois 

non se rixen polo convénio co
lectivo da compañia. 

Con axuda de finanzamento pú
blico dos planos PERGA e ME
GA, Unión Fenosa mellorou par
cialmente a rede eléctrica gale
ga, ainda que a sua execución 
foi denunciada no Parlamento. 
Fenosa substituiu parte dos · 
postes de madeira por outros de 
formigón e procedeu ao revesti
mento dos cabos. Esta é a ra
zón esgrimida pola compañia 
para explicar a eliminación de 
empregos. Sen embargo, a con
tinuación das avarias e dos pro
blemas de fornecemento con
tradin este argumento. O certo é 
que nestes últimos anos Feno
sa embarcouse nunha diversifi
cación de actividades polo que 
precisou recortar gastos nal
guns sectores, nos que criou 
emprego. Os feitos apontan a 
que o sector eléctrico, tradicio
nal de Fenosa, está a pagar os 
pratos da aventura de Fenosa. • 

Centos de vergallos no corpo da Galiza 
Galiza pagou un alto prezo pola explotación que 
fixeron dos seus recursos as empresas eléctricas en 
réxime de oligopólio, sobre todo FENOSA e máis 
ENDESA. Anegaron os seus mellares vales, asulagando 
lugares, aldeas e vilas, furaron montes ... obrigando á 
emigración forzosa a milleiros de persoas condeadas 
por sempre a non poder voltar á sua casa. As mellares 
terras fixéronas bulleiro e area. As fermosas paisaxes 
foron borradas do mapa cun tinxido chumbo que é a 
cor que se leva agora nos automóbiles. 

A auga, que segundo todos os estudos económicos,' 
será o grande ben do próximo século, máis importante 
que o petróleo agora, a matéria prima básica que 
desatará loitas económicas, políticas e até guerras, 
non só foi domesticada, encorada, senón privatizada. 
Primeiro nos grandes rios e agora tamén nos regatos. 
"Adeus rios, adeus fontes, adeus regatos pequenos ... ", 
escribiu profética Rosalia. Sabemos que nunca os 
veremos. Son xa outra cousa. 

E agora as eléctricas tamén andan a roubarnos o ar. 
No Xistral, na Capelada, pero tamén nos canóns do Sil 

e en toda aserrado Faro queren in_stalar centos de 
muiños de vento~ de xigantes que destruen a paisaxe 
e tiren aos vivos sen deixar descansar tamén aos 
mortos nos nasos lugares sagros, co que iles lles 
chaman euroxeneradores, novas tecnoloxias, enerxia 
limpa ... Para eles só seguen a existir kilovátios e 
benefícios contábeis: contas de resultados. 

Beneficios que nunca repercutiron na Galiza mália o 
dano causado por estas explotacións cuxa única 
racionalidade é a especulación económica. Porque 
non só pagamos a enerxia ao mesmo prezo, senón 
que as liñas de alta tensión levan para tora os nosos 
recursos por estradas aéreas que tronchan milleiros de 
árbores por onde pasan. Galiza está marcada coas · 
trallas dos cabos eléctricos en todo o seu carpo. 

Aqui non se fixeron fábricas con esa enerxia 
abundante e barata. Nen o noso tren ·está electrificado, 
nen as indústrias galegas pagan menos por esa 
máteria que se tira ao seu carón, nen se lle deu 
servício axeitado ás explotacións gandeiras, nen 
· moitos viciños teñen sequer a enerxia eléctrica 

necesária e, alguns, nengunha. Para remate, estas 
empresas tampouco pagan aqui os seus tributos. 

Por toda bendición vendéronós a criación de centos de 
pastos de traballo. Pastos de traballo que foron 
diminuindo pouco a pouco e transládanse a Madriq. 
Parellamente, mália ao cuantioso investimento público 
para mellorar o servício eléctrico, os usuários 
atópanse como, ano tras ano, os apagóns non só son 
máis frecuentes, senón que dura moito máis. A sua 
incidéncia xa non se lle pode achacar ao demo ou ao 
vento que apaga o candil, senón que ten relación 
directa coa precariedade laboral e as subcontratas. 

Pero estas empresas, que obraron como brazo do 
Estado para expropriar, agora, coa liberalización, 
despois de coller un billón de pesetas do Estado, non 
só non apostan por unha mellara do servício eléctrico, 
senón que mesmo ameazan con precarizalo ainda . 
máis, porque o usuário normal non é rendíbel. E a 
Xunta atada de pés e mans arrunlicándose nos brazos 
de arámio de FENOSA.• 

ANOSA TERRA 
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Arenas anú·ncia 
'cámbios surpresa' no PP galego 
-0- A. EIRÉ baixo control, que o · deixasen 

facer, e afirmaba que coas dimi
sións obrigadas de Cuiña e·Ro
mai a renovación xa estaba 
acabada. O resto eran migallas. 

Javier Arenas, secretário xe
ral do PP, anúncia que na Ga
liz~ continuarán os cámbios 
no seu partido, mentres que 
Fraga dá por pechada a reno- Pero en Madrid non están con-
vación coas demisiQ_ns de Ro- formes e presionan a Fraga 
mai e Cuiña, ao tempo que no- para que os cámbios sexan 

·~----·W·M,,..- mea_secretár:i.0-xeraLa Xesus...__moita máis amplos, incluíndo a 
Palmou sen agardar polo con- Saltar e a Cacharro Pardo, 
greso a celebrar no Outono. único xeito de facerse co con

No PP xa non gardan as for
mas. Convocan un congreso 
abrigados por Madrid para re
novarse e o partido queda á 
marxe das decisións pois Fra
ga xa nomea con anterioridade 
ao novo secretário xeral, Xe
sus Palmou. Cuiña Crespo non 
agardou ao congreso para dei
xar o seu cárrego para non 
acumular máis inimigos e lior
tas con Madrid. 

Porque a batalla está desatada 
_ . nas fileiras populares galegas. 

E non s6 vai haber feridos polí
ticos, senón tamén máis dun 
morto e, memso, algun resuci
tado. F'raga tentaba ter todo 

Contrariamente ao que sosteñen en 
Madrid, os cámbios no PP galego estanse 
a facer ~ persoas que tamén proveñen 
do mundo rvral. 
Na fotogrofia, Xesus Palmou 

trol efectivo do partido. Javier 
Arenas acaba de afirmar nun
ha entrevista que estes dous 
presidentes provinciais debe
rian deixar o seu cárrego. O 
ourensán e o lugués saben 
que eles son agora o principal 
banco dos ataques, fuxido Cui
ña do ponto de mira. 

Fronte á filípica de Fraga de 
que ninguén se mova que el 
controla todo, ambos -os dous 
saben que o millor xeito de que 
non os arrecanten é armar re
búm bio , pór aos seus apoios 
sobreaviso. Asi, Cacharro afir
ma· que pode ser presidente 
provincial e senador e Saltar, 
que renunciará ao Senado , 
anúncia que se voltará a apre
sentar a presidente provincial 
ainda que exista outra lista. Na 
Coruña, cando todos daban 
por seguro que seria Couceiro 
o presidente provincial, desá-

tanse as puxas con vários can
didatos. 

Pero quen semella estar a xo
gar forte é Mariano Rajoi. A di
visión entre "negros e bran
cas", que semellaba ser só un
ha calificación de Xosé Manuel 
Beiras, e así foi calificada en 
multitude de ocasións polos di
rixentes populares, é agora uti
lizada polo ministro de Educa
ción e tamén por Baltar, ainda 
que con outros epítetos: "os da 
boina e os urbanitas". 

Rajoi reclama máis peso no 
partido para os "urbanitas con 
titulación universitária". Este en
vite decididao que aposta por 
outro modelo de partido, de éli
tes, enfurruña aos "negros reca
dadores de votos", que poñen 
de manifesto como moitos do 
rural e das vilas tamén teñen ti
tulación universitária e , ade
máis, a maioria das persoas im
portantes que existen hoxe nas 
universidades e no mundo profi
sional proceden do rural ", en 
patabras dun deputado popular. 
Pero a batalla xa non é unica
mente polo control do partido 
senón polo tipo de organización 
que se construe . En Madrid 
queren un diferente, na Galiza, 
a maioria pensan que os levaría 
a perder as eleicións. • 

PALMOU, UN CAMBOTE NA NÉCORA DO PP 

Non é un señorito como Arenas, nen un 
neno de boa farru1ia como Raxoi, nen un tm, 
di.cional como Romai, nen unha hedra como 
Pérez Varela, nen un neno do réxime como 
Diz Guedes, nen un afillado como Cuiña 
Crespo, nen un oportunista como Baltar, 
nen un tabeirón como Cacharro, nen un de, 
magogo como Pita, nen un burócrata como 
Dositeo ... Xesús Palmou "é un home listo, 
intelixente, con capacidade de diálogo, que 
controla e que ten crit~rio próprio". Así 
poderla ser a caricatura que realizan do no, 
vo secretário xerla do PPdG moitos dos 
seus inimigos políticos. Que non é pouco! 

Non entra na categoría de urbanita que pre, 
tenden en Madrid. Palmou nasceu en 
Camba, unha das comarcas máis deprimí, 
das de Galiza hai cincuenta anos. Comezou 
a carreira de industriales pero non rematou, 
facéndose policía, membro da Brigada Polí, 
rico Social. En Barcelona comezou a estu, 
dar dereito. Cando puido veu destinado pa, 
ra Galiza, á Estrada. Rematada a carreira de 
dereito, ollando como nesta comarca uni, 
camente había dous vellos advogados que 
non daban atendido o traballo, decidiu dei, 
xar a policía e. montar despacho próprio. 

Foille ben, comezou a acumular casos e 
máis casos. Abarcaba tanto que moitas ve, 
ces apretaba pouco e perdía pleitos por non 

A.EIRÉ 

apresentarse. Na profisión téñeno como 
"un pouco trapalleiro". Pero logrou moitas 
e moi boas relacións, algunhas veces pouco 
recomendábeis como a dos contrabandistas 
que sempre defendeu profisionalmente. 

A introdución social e a sua capacidade de 
diálogo posibilitaron 

san máis que os próprios militantes. "Sabe 
quen é cada quen e canto se lle debe a cada 
un", afirma un ex dirixente da dereita. 

T amén encarregaron a Palmou o deseño de 
novas vías de poder para o PP, como as tan 
denostadas fundacións. Ademáis de realizar 

os proxectos ocupou a 
que dese o .salto á polí, 
rica da man de Cuiña 
Crespo, con quen com, 
partira piso cando eran 
estudantes. O centro, 
dereita estaba esnaqui, 
zado na Estrada. Pal, 
mou logrou recompoñer 
os restos de UCD, de 
CG e de AP e fundilos 
a todos no PP, arreba, 
tándolle a alcaldía a so, 
cialistas e nacionalistas. 

'As compañas de 
negócios resulta que, 

secadra, non son 

secretária da Semana 
Verde de Silleda e da 
do Moble da Estrada. 
Neste cárrego collei, 
tou unha manchea de 
follóns "por trapalleiro 
e utilizala ao servício 
do PP", afirma un do 
que compartiu expe, 
riéncias con el. Cando 
aprésentou a dimisión 
e tentou voltarse atrás, 
o daquelas . cdnselleiro 

as máis recomendábeis 
para un político 

en ascenso" 

' O seu bó fa~er levouno 
moi pronto a outras 
metas, máis ou menos 
subterráneas, no partí, 
do. Na maioria das campañas eleitorais, 
Palmou foi o responsábel de finanzas, o en, 
carregado de procurar diñeiro. Esta circuns, 
táncia permítelle un coñecimento impar, 
tante do partido, pero tamén dos poderes 
reais que se moven ao seu· carón e que pe, 

Xoan Femán'dez espe, 
toulle direct.mente un 
"non rentes oltar que 
a ti non te u ero". 

O seµ gosto polos negócios levotÍno a pór en 
marcha unha empresa turística en Boborás 
co seu compañeiro Miras Portugal, recibindo · 
importantes subvencións da Xunta. Cando 
saltou o escándalo produciuse o momento 
máis baixo da sua ascendente carreira políti, 

ca. Pero Cuiña Crespo botou man del para 
que lle p~lase as castañas que se asaban en 
Sogama. A maioria dos alcaldes do PP logrou 
convencelos para que entrasen no plano de 
incineración, pero non tivo tanto éxito coa 
oposición. 

Cando cheiraba a torrado, Fraga chamouno 
para conselleiro de Xustiza e Interior. Nin, 
guén millor ca el para ocupar o pasto se, 
gundo a ideoloxia totalitária de Fraga: avo, 
gado e policía. Ainda asi, Palmou non ten 
a aprendizaxe falanxista de Diz Guedes, se, 
nón que se amosou coma .unha persoa dia, 
logante e, sobre todo, capaz de expoñer con 
critério próprio fronte ao mesmo Fraga. E, 
xa se sabe, a teima que ten o ex ministro 
franquista: ódia aos febles e aos submisos, 
pero sérvese deles, admira ás persoas que 
non lle lamben os zapatos e bota man delas 
cando non ten outro remédio. 

Pero, neste tempo, Palmou non deixou de 
lado a suas afeicións empresariais, conver, 
tíndose en promotor imobiliário na Estra, 
da, a onde levou a Académia de Segurida, 
de. Neste proceder seméllase moito a Cui, 
ña. Os seus viciños agradécenllo, pero ta, 
mén poda que aqui teña o seu calcañar de
Aquiles. As compañas de negócios resulta 
que, secadra, non son as máis recomendá, 
beis para un política en ascenso.• 
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Despois de máis de dous meses, o acordo de govemo municipal en Vago parece iminente. Na fotografia, o dia da primeira reunión 
nos locais do BNG. XAN CARBALLA 

As negociacións entre Castrillo e Príncipe. están moi avanzadas 

BNG e PSOE poderian chegar a 
un acordo a próxima semana en Vigo 
*A. EIRÉ 

BNG e PSdG-PSOE de Vigo 
poderian anunciar a entrada 
dos socialistas no governo 
municipal o próximo dia 13 de 
Setembro, Luns, data para a 
que está fixada unha nova reu
nión. As negociaclóns directas 
entre o alcalde Lols Castrillo 
e Carlos Príncipe celebradas 
o dla 8 achegaron posturas. 

Non existen diferéncias a res
peito dos programas municipais, 
están de acordo cos grandes 
proxectos, o BNG está disposto 
a ter en canta a maioria das de
mandas do PSOE para entrar 
no governo. Que semella sepa
ralos lago? Poda que unicamen
te a teima de Carlos Prf ncipe de 
apresentarse ante a opinión pú
blica e o seu eleitorado como o 
"verdadeiro triunfador". Como 
quen obrigou a ceder ao BNG a 
aceitar todas as suas propostas. 

Pero no BNG afirman que non 
lles importa, que o único que 
pretenden é "chegar a un acor
de no que a cidade estaña go
vernada, pois ainda que esta
mos dispostos e capacitados 
para governar en solitário a per
cepción cidadá require o pacto 
que se lle prometeu". Rexeita
ron por isa a existéncia de duas 
alcaldias paralelas ou desdo
bramentos de concellalias que 
impedisen unha boa xestión. 
Pero afirman que non fan cues
tión de áreas concretas "se o 
PSOE demonstra que é capaz 
de xestionalas axeitadamente 
segundo os acordes programá
ticos". O BNG pretende aquelas 
·concellalias que teñan unha ac
ción directa sobre a cidade, coi
dando que lles chega dabondo 
para facer xestión e para facer 
política e transmitirlle as suas 
ideas aos cidadáns. 

Despois de máis de unha hora de 
reunión entre Lois Castrillo e Car
los Príncipe o acordo semella 
máis perto, ainda que o alcalde 
se negou a facer valoracións des
ta reunión. Príncipe teimou en ne
gociar sobre a proposta do 
PSOE. O BNG, pala sua banda, 
amosouse disposto a entregarlle 
novas áreas para que fosen xes
tionadas por conéelleiros socialis
tas, como Facenda. A única dis
crepáncia parece estar en que o 
BNG pretende xestionar Limpeza 
para completar toda unha área, 
con Parques e Xardíns, Vias e 
Obras, Policia, Tráfico e Persoal. 

Máis que discrepancias xa en 
áreas concretas, onde as pro
postas intercambiadas por PSOE 
e BNG son semellantes, agora o 
que parecen estar a debatir os 
dos cabeceiras de lista é o fun
cionamento das distintas áreas e 
as responsabilidades globais. O 
BNG o que pretende é "que no 
acordo quede claro que existirá 
un só governo que aplicara un 
programa nunha xestión política 
consensuada e única". 

Urbanismo solucionado 

Ainda que na reunión de Castri
llo e Príncipe non entraron nun 
tema que semellaba o máis es
piñento nas negociacións, o de 
Urbanismo, semella que xa exis
te un princípio de acordo. O 
BNG mostrouse disposto a acei
tar as propostas socialistas so
bre modificación de estatutos do 
organismo municipal de urbanis
mo. Asi, o alcalde Lois Castrillo 
delegará todas as competén
cias, que lle confiere a lei nesta 
máteria, no consello da Xerén
cia. Entre elas a concesión de li
céncias e aperturas. 

Desde o BNG afirman que esta 
xa era unha sua proposta ante-

rior, asi como a preséncia dos 
chamados "axentes sociais" nas -
reunións do Consello. Pero se a 
primeira proposta de delegación 
de funcións entrará en vigor di
rectamente, a preséncia dos sin
dicatos e empresários, con voz 
e sen voto, necesita un estudo 
legal para podela encaixar. 

Deste xeito , semella que que
dan saciadas as demandas so
cialistas en temas urbanísticos 
e, coa ampliación das compe
téncias do xerente (ven de no
mear para este pasto ao arqui
tecto Xavier Rivas) profesionali
zada a xestión, polo que non 
faria falta dividir esta concellalia 
como pedía Carlos Príncipe. 
Dolores Villarino xa non teima 
tanto en asumir esta función , 
sobre todo despois de que apa
recen rumores pola cidade afir
mando que ten intereses cria
dos nesta área. Rumores que, 
desde o BNG, desmentiron ro
tundamente que procedan das 
suas fileiras. O alcalde Lois Pé
rez Castrillo afirmou que ere fir
memente "na honradez de Do
lores Villarino" e que esta non é 
a razón para que non lle queira 
otorgar esta área, "senón que o 
tóxico é que ocurra como nos 
outros conc~llos que hai un 
pacto entre nacionalist~s e so
cialistas, que urbanismo está 
en mans do partido que detenta 
a alcaldía". 

Asi as causas, o acordo poderia 
asinarse xa a próxima semana 
ainda que, desde o BNG, sé
guenlle a ter medo ao que al
gunhas fontes califican como 
"cámbio de humor socialista", 
segundo o reflexo que faga a 
prensa do acordo. Afirman que 
se acorde o que se acorde o 
PSOE non firma_rá ao final "se 
non aparece na prensa como o 
claro vencedor".+ 

ANOSATERRA 

Galiza conectada con Madrid 
por autoestrada via Lisboa 
O presidente do Governo español, José María Aznar, e 
o primeiro ministro portugués, António Guterres, asisti
ron á inauguración da autoestrada que une Madrid con 
Lisboa, a segunda que conecta os estados español e 
portugués. A-outra destas vías é a autoestrada de Lis
boa a Valenc;ta do Minho, que hai ano e meio que está 
rematada e que permite ir desde A Coruña a Lisboa en 
menos de seis horas. Ante o feito de que nen a Autovía 
das Rias Baixas nen a do Noroeste estexan concluidas e 
daquela non sexa posíbel ir por autovia a Madrid através 
desas estradas, coa nova conexión entre Madrid e Lis
boa, Galiza queda conectada por primeira vez por auto
estrada coa capital do Estado, pero a conexión é via Lisboa.• 

Acorclo entre as faccións socialistas 
ferrolás enfrentadas ._ 

5 

ApareÍlo ~ocal e grupo municipal do PSdeG-PSOE de 
Ferrol chegaron a un acordo que pon fin ás disputas de 
poder que mantiñan desde as pasadas eleicións do 
trece de Xuño. A Executiva local volve a ter a Fernando 
Blanco á-sua cabeza -tras unha demisión agora 
abortada-, que ademais pasa a integrar a Comisión de 
Urbanismo, da que fora excluido por orde de Bonifácio 
Borreiros, xefe do grupo municipal socialista. Por , 
outra banda, realizarase unha asemblea local o 
vindiero primeiro de Outubro que inicialmente fora 
convocada para o pasado dous de Setembro pero que 
fora adiada por mor da crise. Está previsto que xurda 
un comité local de integración do que non será 
expulsado Bonifácio Borreiros, que figuraba como 
presidente e que ia ser apartado do cargo.• 

Irregularidades nas contratacións 
da Sociedade de Desenvolvimento ComQrcal 
Non hai garantias de que o procedimento para contratar a 
trilita e sete persoas na Sociedade de Desenvolvimento 
Comarcal -sociedade anónima con participación maioritá
ria da Xunta- cumpra o princípio de igualdade de oportuni
dades, segundo denúncia a CIG. A central nacionalista 
ven de pedir a anulación da convocatória para cobrit pos
tes de técnico, operador informático e promotor, entre ou
tras categorías, nos centros de Compostela, Malpica, La
lin, Montarte, Cambados, A Estrada e A Pobra de Trives. 
Sinalan que a composición do xúri -que preside Andrés 
Precedo, responsábel de todas as fundacións de desen
volvimento comarcal- non resposta á norma no aceso á 
Administración. A CIG denúncia probas moi fáceis e temá
rios moi liviáns para unha convocatória na que se exixen 
titulacións superiores, e reseña que hai moitos emprega
dos da Sociedade que, nen sequer, teñen feito a oposición.• 

Nogueira denúncia 
o destino dos fundos estruturais da UE 
Tres perguntas foron as lanzadas polo deputado 
europeu Camilo Nogueira, que actuou como portavoz 
do Grupo verde e nacionalista na audición do comisário 
Michel Barn!er, designado para Política Rexional e 
Conferéncia lnterguvernamental. Nogueira interpelou a 
Barnier, ex ministro de Asuntos Europeus na Franza, 
sobre a participación directa das nacionalidades río 
Consello de Ministros Europeu, a aplicación dos fundos 
estruturais e a elaboración dos Planos de 
Desenvolvimento Rexional para o periodo 2000-2006. O 
deputado do BNG denunciou que os fundos estrutura'is 
se destinan a políticas centralizadoras e non á criación 
de emprego nas zonas máis castigadas. Os 
nacionalistas sinalan, tras a resposta de Barnier, que 
este concibe a UE só como "a Europa dos Estados".• 

António Pillado conselleiro de Xustiza 
O cambadés· António Pillado, Negocito, foi nomeado por 
Fraga lribarne no"'° conselleiro de Xustiza reemplazando . 
a Xesus Palmou. António Pillado, un advogado que foi al
calde de Cambados, e que sempre se distinguiu por pasar 
desapercibido, como alcalde e como deputado no Con
greso, ten fama de home moi relixioso, "de moita misa e 
moitos golpes de peito", segundo o califican os viciños, 
pero tamén de "intransixente e incapaz de dialogar", como 
afirman concelleiros que foron seu? compfiñeiros na cor
poración. Negocito deixara a alcaldia po~ problemas de 
saude e agora tamén ia abandonar a pplítica, aos 63 
anos, para adicarse á xudicatura cando fdi chamado sur
presiva'mente por Fraga. A Pillado situano na órbita de 
Mariano Raxoi e, se non é, Fraga faille igualmente un fa
vor porque collerá a sua carteira de deputado Ana Pas
tor, amáis directa colaboradora do ministro de Educación.+ 
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OPtNIÓN 

FINALIZADOS OS BOMBARDEOS E APASTA-
DO Kosovo DA PRIMEIRA LIÑA INFORMA-
TIVA, O ELK FÍXOSE CO CONTROL REAL 

DO TERRITÓRJO, . MENTRES A KFOR -OB-
SERVA COMO SE REPETE A HISTÓRIA DE 
CROÁCIA, E OS SÉRVIOS SON EXPULSADOS 

MASIVAMENTE. DO SEU TERRITÓRIO, 
CONTINUANDO Á INVERSA, A DENUNCIA-
DA LIMPEZA ÉTNICA ANTERIOR Á GUERRA. 

Nos últimos tempos, os médios de cornuni, 
cación de masas, deron en pofier en circu, 
ladón o concepto "Limpeza Etnica", con, 
cepto que alude a un fenómeno tan antigo 
como a própria hurrianidade. O caso máis 
claro de limpeza étnica levado a cabo en 
Europa fo¡ o promovido por Hitler na Ale,. 
mánia a partir da promulgación das chama, 
das Leis de Nuremberg e, posteriormente, 
durante a II Guerra Mundial coa "solución 
final" que deu lugar ao holocausto do povo 
xudeo ainda que tamén afectou a outras mi, 
norias étnfcas ( ciganos), sociais (enfermos e 
paralíticos), ideolóxicas (socialistas, comu, 
nistas e anarquistas) e mesmo a nacións en, 
tetras como Rúsia onde morreron 25 dos 50 
millóns de vítimas dan Guerra Mundial. 

Todo o anterior en norne da "purificación" 
do povo alemán (a raza ária) de rasgos étni, 
cos "inferiores" que impedían supostarnente 
á raza alemana desenvolver toda a sua capa, 
cidade criativa. Máis recentemente, con 
motivo da guerra civil en lugoslávia, os rné, 
dios de comunicación oci~entais emprega, 
ron o concepto "Limpeza Etnica" para defi, 
nir as supostas pretensións do govemo de 
Sérvia de expulsar da rnaior parte da antiga 
lugoslávia a aquelas povoacións non afins a 
sua relixión (ortodoxa) e a sua raza (es la, 
va). Tal identificación, deixa rnoito que de, 
sexar e amosa unha maniquea torna de pos, 
tura que irnpede realizar nengun tipo de 
xuizo capaz de poñer en claro a problernáti, 
ca de Iugoslaávia e dos Balcáns en xeral. 

Sérvios, croatas e bósnios, teñen a mesma 
orixe étnica. Son eslavos asentados na pe, 
nínsula dos Bakáns a fins da alta idade 
Média e que, progresivamente, fóronse ¿¡, 
ferenciando en función dos influxos exte, 
riores (croatas católicos, bósnios rnusul, 
máns e sérvios ortodoxos) e identificando 

LHvlPEZA ÉTNICA 
FRANc1sco XosÉ CORREA ÁRrAs 

cun território máis ou menos definido. Dos 
tres povos citados, o máis numeroso e que 
ocupa un espácio rnáis relevante, é o-sérvio 
nunca asimilado polos impérios como o 
xermánico que culturizou aos croatas ou o 
Turco a bosnios e albaneses.. ' . 

A posición dos sérvios na Península dos 
Balcáns estivo sempre marcada pola in~sta, 
bilidade, sempre en constante loita para 
manter a sua indepen, 
déncia dos seus podero, 
sos viciños. A I Guerra 

das luces a traxédia xa que era impensábel, 
debido precisamente a esa profunda mesti .. 
zaxe a separación pacífica de calquer das 
seis repúblicas confederais que formaban a 
Iugoslávia. O exército confedera! no seu 
intento de manter a legalidade constitucio .. 
nal recibíu como "agasallo" internacional o 
recoñecimento como novos estados de Es .. 
lovénia, Croácia, Bósnia .. Herzegovina e 
Macedónia manténdose só dentro de Iugos .. 

· lávia, Sérvia e Monte, 
negro. Ese recoñeci, 
mento é a orixe de to, 

Mundial estala pala 
pretensión do império 
Xermánico (Austro, 
Húngaro) de do bregar 
a independéncia e so, 
berania de Sérvia, in, 
tento que repetiría Hi, 
tler co apoio do Gover, 
no Croata durante a II 
Guerra Mundial. 

'Ü ELK, que xamais 
conquistara unha 

pucha de terra, agora 
co patrocínio da 

OTAN leva a cabo 

da a traxédia que dese, 
guida se desatou: en 
Bósnia, croatas e sér, 
vios crian as suas res, 
pectivas repúblicas ét, 
nicas e comeza a loita 
polos espácios: en 
Croácia, os sérvios, un 
térciO" da sua povoa, 
ción, crian as repúbli, 
cas sérvias de Krajina 
e Eslovenia; en Koso .. 
vo, os albaneses crian 
organizacións inde .. 
pendentistas etc. De .. 
satada a guerra a su, 

o único mtento racio, 
nal de organizar pacifica, 
mente os Balcáns, foi a 
criación en 1918 do Rei, 
no de Sérvios, Croatas e 
Eslovenos posteriormen, 

unha política de "terra 
queimada" de 

" .. _, .,, terrttono servio 

te, en 1929 convertido 
no Reino de lugoslávia 
polo rei Alejandro l. 

Despois da II Guerra 
Mundial, Tito transfor, 
ma o reino nunha república confedera! na que 
conviven pacíficamente todas as étnias dos 
Balcáns durante 50 anos caracterizados por 
unha profunda mestizaxe tanto étnica como 
territorial. 

A explosión do nacionalismo despois da 
_ marte do presidente Tito anunciaba a to, 

perioridade inicial dos 
sérvios, aos que se acu, 
sou e se acusa de todos 
os crimes imaxinábeis 
(o máis sonado, o da 

. "Lirnpeza Étnica"), as 
masivas intervencións da OTAN inclina .. 
ron a balanza do lado de bósnios. e croatas 
co resultado de que todos os sérvios de 
Croácia e parte dos de Bósnia, tiveron que 
abandonar os seus fogares e converterse en 
refuxiados (aproximadamente uns trescen .. 
tos mil) sen a máis remota posibilidade de 

· voltar ás suas casas e todo iso, grácias aos 
bombardeos da OTAN que, en nome dos 
"direitos humanos" supostamente pretendía 
evitar a limpeza étnica da que precisamen, 
te son vítimas os sérvios de toda Croácia e 
de parte de Bósnia. 

Imaxes da fatiga 

Máis recenternente, repetíronse os mesmos 
erras a propósito do conflito do Kosovo 
Ocidente púxose descaradamente do lado 
dos albano,kosovares, en contra do governo 
"legal" de lugoslávia e da rninoria sérvia do 
próprio Kosovo. Rornpendo con todas as 
convencións intemacionais, a OTAN, ca, 
pitaneada por EEUU, intentou que o gover, 
no de Iugoslávia asinara o tratado de Ram .. 
bouillet que, na sua letra pequena (non pu, 
blicada en Ocidente), supoñia a ocupación 
de toda Sérvia ademais do próprio Kosovo. 
Fracasado o intento anterior a OTAN, con 
todo o seu poderío bornbardeou día e noite 
durante case tres meses a este pequeño país 
que non sobrepasa os dez rnillóns dé habi, 
tantes, todo en norne dos "direitos huma, 
nos" para evitar a lirnpeza etnica que os sér, 
vio,kosovares supostarnente intentaban le, 
vara cábo. 

O resultado de tal intervención foi eviden, 
te, á arroiada de albaneses que escapa dos 
bombardeos e da represión seguíu outra de 
sérvios que escapan do chamado Exército 
de Liberación do Kosovo (ELK) suposta, 
mente criado, financiado e agora protexido 
por Ocidente (hai dous anos non existia) 
que hoxe está (sen que ninguén o elexira) 
instalado na maior parte da provícia su, 
plantando as autoridades existentes (surdí, 
das de eleicións máis ou menos democráti, 
cas), expulsadas pola OTAN. 

DE DIONISIO PEREIRA -

Unha crónica visual do mundo do traballo na Caliza contemporánea 
coa que se restauran as angurias, os labores e o ¡n-otagonismo dos ho
mes e mulleres que, en epopeia colectiva, estabeleceron o roteiro para a 

construció"! do país. 

A-NOSA TERRA 

De novo nos atopamos como no caso de . 
Croácia: a OTAN intervén para evitar a 
lirnpeza étnica pero a sua intervención aca .. 
ba limpando de sérvios amplos espácios da 
antigua Iugoslávia. 

Pero cal é a causa <leste suposto maniqueis, 
rno de Ocidente? Non vemos outra resposta 
que a non alineación clara do govemo de Ju .. 
goslávia con Ocidente, sobre todo coa polfti, 
ca de EEUU: son ortodoxos, non pediron a 
entrada nen na OTAN nen na UE. E están 
governados ainda por partidos e modos polf, 
ticos próprios da lug lávia comunista. Esta, 
mos <liante dun novo xeito de limpeza étni, 
ca? Dunha limpeza "étnica" ideolóxica? 

De todos xeitos, poderiamos esperar que 
tanto a OTAN como os EEUU, á vista da 
sua história, defendan sinxelarnente os "Di, 
reitos Humanos"? Pensemos da infinita lis, 
ta de pavos que tiveron que suportar dita, 
duras, case todas apoiadas implícita ou ex, 
plicitamente por Ocidente. 

Pensemos, tarnén, na rnoi longa lista de re, 
xímenes corruptos, represivos, e mesmo feu, 
dais que hoxe apoia EEUU, incluso palas ar .. 
mas. Pensemos nos estados aliados da 
OTAN e, polo tanto de Ocidente, que in .. 
cumpriron e incumpren sistematicarnente 
tanto os preceptos dos Direitos Humanos 
como as decisións emanadas da ONU (a in
tervención en Iugoslávia non partíu da 
ONU) e doutros organismos supranacionais. 

Frente aos feítos arriba descritos, a prensa, 
tanto escrita como non escrita, limitouse, 
salvo rnoi raras excepcións, a trasmitir con, 
signas e notfcias das que nunca se sabia con 
certeza nen a sua veracidade nen a sua ori
xe nun contexto orweliano moi ben aliña, 
do por aquel vello lema de Goebbels (mi, 
nistro nazi de propaganda) de que: "unha 
mentira repetida insistentemente rema a 
converténdose en verdade". 

Reducir as not(cias dunha guerra civil a un 
relato de bons e rnaos é unha trampa na 
que nunca deberían ca r s médio d e , 
municación nunha sociedade "libre" na 
que os cidadáns ped imo estar infi rmad s 
non "adoutrinados" como modestamente 
penso que aconteceu antes, durant de -
pois do conflito de Iugoslávia, e peciaJ , 
mente no caso do Kosovo. 

Para apagar incéndios, a niguén se lle o~o, 
rriria utilizar gasolina. Para apagar un con, 
flito étnico a ninguén se lle · ocurriría pro, 
porcionarlle a rnatéria prima <leste tipo de 
incéndio étnico: o ódio de uns aos que se 
consideran bons e xustificados en todas as 
suas accións contra os considerados rnaos. · 

A imaxe que actualmente dan os soldados da 
KFOR en Kosovo é penosa. Coincidindo coa 
sua entrada na provincia lugoslávia, o ELK 
que xamais conquistara unha pucha de terra, 
agora co patrocínio da OTAN leva a cabo 
unha política de "terra queimada" de "terri, 
torio sérvio" abrigando a estes a fuxir da sua 
própria terra. As confesións de irnpoténcia 
por parte da KFOR son, unha vez rnáis mos, 
tra dun cinismo impertinente que os médios 
de comunicación debían denunciar. 

En fin parodiando aos heraldos de Femán 
Pérez de Andrade e corno mensaxe a todos 
aqueles que teñen a misión de "informar" 
aos cidadáns, a co~er panadeiras que Femán 
Pérez na vila está.• 
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A Federación de Libreiros de
manda desde hai tempo a gra
tuidade dos libros de texto. Co
mo se pode artellar a proposta? 

A gratuidade do libro de texto es
tá recollida dentro da normativa 
constitucional e nós pedimos que 
se faga efectiva na banda do en
sino obrigatório pero xestionada 
através das librarias. E dicer, que 
elas sexan as encargadas de 
despachar os libros e que a Ad
ministración se entanda con alas 
como profesionais que se adican 
á venda deste produto. Tamén 
partimos da base de que a actual 
situación á que está sometido o 
libro de texto, que é totalmente 
especulativa, fai moito dano tanto 
a própria mercadoria como ás li
brarias. Asi por exemplo a posibi
lidade de facer un descanto do 
12% que foi artellada polo Gover
no hai dous anos supuxo un 
efecto demoledor para o peque
no comércio. Como consecuén
cia ternos contabilizado, através 
de organizacións vinculadas a 
este mundo, que no Estado pe
charon máis de 2500 librarias. 

A venda do libro de texto, moi 
cuantiosa, permitia que as librarias 
puideran financiar a sua activida
de o resto do ano. Poder manter 
os stocaxes de produtos nos seus 
estantes e atender á demanda 
dos leitores. A xente entre nunha 
libraria e pode atopala ateigada de 
libros, pero esas publicacións, co
mo nós dicemos, están comando 
e necesitan financiamento. 

O nivel de leitura non é sufi
ciente para mantelas? 

Desgraciadamente non é tan 
grande como para poder investir 
constantemente en dotacións 
mál ia a racionalización que se 
fixo do sector. lnduvidabelmente 
a informática axudou moito a re
ducir stoks de libros e o servizo 
cada vez é máis axil. Hoxe in
cluso se utiliza o esquema de 
venda informática através de in
ternet . Pero unha libraria ten 
que ter stocks permanentes por
que o contacto físico ca libro é 
fundamental. A xente ten que 
velos, ten que follealos e poder 
mercalo de xeito inmediato. E 
para manter esa contribución 
social ao mundo do libro, tendo 
en conta o nível leitor que existe 
no noso país, que ainda que se 
está incrementando é moi baíxo, 
os recursos xerados polo pró
prio libro non son suficientes. 

A canto ascenderia a partida 
para garantir a gratuidade? 

En Galiza, máis ou menos, 3.500 
millóns de pesetas e a nível de 
todo o Estad9 suporia uns 
55.000 millóns. E unha cantidade 
perfectamente asumíbel sobreto
do todo se ternos en conta a 
cuantia total dos presupostos xe
rais e outros investimentos que 
se tan de moita menor trascen
déncia e importáncia social. É 
unha función que ten que asumir 
o Governo porque esa dotación 
orzamentária xa se está finan
ciando através do pagamento de 
impostas directos e indirectos. 

E o custe destes libros para 
un estudante? 

Depende moito da demanda que 
fagan os próprios centros de en
sino pero podemos dicer que os
cila entre as 15 e 30.000 pesetas. 
Hai centros que non exixen o li
bro de texto para todas as maté
rias botando man de outros re
cursos como son os apontamen
tos. Tamén os hai que piden o li
bro de texto e o de actividades. 

GALIZA 
ANOSATERRA 

António Fernández 
'A gratuidade dos libros de texto en Galiza custa 3.500 millóns' 

-0- PAULA BERGANTIÑOS 

O INÍCIO DO CURSO TRAE DE NOVO O DEBATE SOBRE A GRATUIDADE DOS LIBROS DE 

TEXTO, UNHA MEDIDA QUE A FEDERACIÓN DE LIBRE/ROS RECLAMOU AO CONSELLO DE MINIS· 

TROS DURANTE A SUA VISITA Á GALIZA. ANTÓNIO FERNÁNDEZ, O SEU COORDENADOR, SINALA 

QUE ESTE GASTO PARA A ADMINITRACIÓN SERIA BEN MIUDO "SOBRETODO SE O COMPARAMOS CO 

TOTAL DOS ORZAMENTOS XERAIS E CO IMPORTE DOUTRAS INVERSIÓNS DE MOITA MENOR 'TRAS

CENDÉNCIA SOCIAL". COÑECEDOR DO MUNDO DO LIBRO, FERNÁNDEZ TAMÉN DÁ CONTA DAS DIFl

CULDADES QUE PADECEN AS LIBRARIAS DEBIDO A COMPETÉNCIA DAS GRANDES ÁREAS COMERCIAIS. 

Como parte da sua extratéxia co
mercial moitas editoriais incluen 
os exercícios no próprio libro. 
Afórrase por un lado pero gásta
se máis por outro porque ese ma
terial non se pode reutilizar. Oes
te xeito non serve de nada a nor
mativa que abriga a manter o 
mesmo libro durante catro anos. 

Os prezos tamén varian 'bastan
te. dunhas editoriais a outras. 

Hai un abano de prezos consi
de rábel e incluso dentro da 
mesma editorial poden existir 
várias opcións. Dentro desta, 
coido que excesiva pluralidade, 
é onde entran en xogo os cen
tros e as asociacións de pais 
que poden buscar libros coa 
mesma calidade ea prezos máis 
baratos. O que nós pretende
mos e que exista unha regula
ción do mercado, que antes se 

A. PANARO 

plasmaba na lei do prezo fixo e 
que coa nova disposición do 
12% desaparece u. 

Actualmente existen axudas 
para famílias con poucos re
cursos. 

Esas subvencións estanse fa
cendo através dos orzamentos 
xerais con concesións aos con
cellos para que eles revirtan as 
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axudas nestas contribucións so
ciais. Para nós iso é marxinante 
e discriminatório. Esta xente 
non ten que percibir un esmola 

· cando está facéndose percepto
ra dun direito. A gratuidade den
tro do ensino obrigatório é igua
latória e pedimos que ese direito 
sexa para todos. Non hai por
que facer discriminación. 

Teñen constáncia da existén
cia de políticas editoriais agre
sivas para competir polo mer
cado nos centros, con galanos 
e pagamentos que logo reper
cuten no prezo dos libros? 

Coñecemos as politicas edito
riais e as suas liñas de actua
ción, pero é un tema no que nos 
non entramos. Cada quen reme
xe o seu negócio como conside
ra máis convinte, as editoriais 
na sua política de promoción e 
de pentración no mercado utili
zan os seus sistemas e nós non 
somos quen para xulgalos ou 
para meternos polo médio por
que non é a nosa función. 

Existen editoriais españolas 
que introducen--fibros-no-mer
cado galego limitándose a tra
ducir os contidos. Como ere 
que pode afectar ao ensino? 

A eleición do libro é unha fun
ción moi específica de quen vai 
impartir a docéncia. Pero a valo
ración que nós tacemos, é que 
dentro do mercado editbrial ga
lega están· xurdindo cada vez 
novas iniciativas e hai máis posi
bilidades para elexir libros de 
criación autóctona frente aos 
que resultan de traducións. lndu
vidabelmente un libro criado e 
editado por galegas e en GaHza, 
e publicado por suposto en gale
go, é un material que vai recoller 
de xeito moito máis certo o sentir 
e a idiosioncrásia própria que un 
libro feito fora. Poden contar os 
dous a mesma realidade pero 
desde pontos de vista diferen
tes. E iso quen máis o ten que 
valorar é o profesorado que son 
os que o van utilizar como ferra
menta de traballo. 

A Federación aproveitou a vi-
sita do Governo central a Gali-
za para insistir na gratuidade. 

É unha demanda que se está a 
facer a nível de Estado. Unha 
iniciativa que se apresenta todos 
os anos, que se recolle dalgun 
xeito polos responsábeis minis
teriais pero á que desde logo 
non se lle fai nengun caso. Por 
iso aproveitamos a presenza do 
Consello de Ministros en Santia-
go para chamar a atención so

-~ ¡ 

--ore o tema. acamos a pancana- -
case que de xeito furtivo un gru-
po de libreiros en demanda dun-
ha medida que están solicitar 
sen éxito tamén os consumido-
res. Existe unha iniciativa popu-
lar apresentada no Parlamento e 
tamén hai grupos -políticos que 
incluen a demanda nos seus 
programas e que están traba
llando dun xeito certo na sua 
procura. Ese dia sentímonos 
portavoces de toda esta xente. 

Cal é postura da Federación en 
canto a gratuidade nos ciclos 
de ensino non obrigatórios? 

Gostarianos que a gratuidade 
abranxera tamén este ensino por
que o custe dos libros para os 
universitários tamén e excesiva
mente alto. Pero non entramos a 
exixila de momento porque non 
existe un respaldo legal no que 
apoiarnos. Irnos a modo e empe
zamos polo que de momento está 
lexislado para que se cumpra. • 
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A sua única intención é. cumprir prazos, por·iso incumpre os trámites 

Fomento re~eitou un trazado alternativo en Becerreá 
os partidos da oposición conti
nuan as protestas. Unha delas 
foi a marcha realizada o Domin
go cinco de Setembro polos par
tidos e Adega para denunciar 
que o novo treito vai marchar 
cunha. via romana. · 

. CorrimentO de terras 
en Pedrafita . ·o-e;~"---

A Demarcación de Estradas do 
Estado rexeitou un plano viciñal 
altemativo á modificación do tra
zado na Autovia do Noroeste en 
Becerreá porque iso abrigaba a 
iniciar de novo todo o proceso e 
dilataba os prazos de remate_ A 
proposta viciñal situaba o novo 
trazado entre o orixinal e o re
centemente adoptado sen cum
prir os procedimentos ao uso. A 
imediata negativa de Fomento 
para non retrasar o remate da 
via ilustra a atitude coa que o 
Ministério enfrenta os cámbios. 
Por outra banda, o Domingo cin- · 
co de Setembro viciños e ecolo
xistas realizaron unha marcha 
para denunciar a destrución que 
os cámbios provocarán nunha 
via romana. O pasado Domingo cinco de Setembro unha ·marcha deñunciou que o novo trazado 

destruirá unha via romana. X. MARRA 

O corrimento de terras na N VI 
ao seu paso por Pedrafita 
emárcase no esquema xeral 
que rexe a execución da Auto
via do Noroeste. As presas por 
concluir esta obra levaron ao 
Ministério a modificar o trazado 
de forma apresurada, obviando 
trámites legais ou bordeando a 
irregularidade para poder ace
lerar o proceso. Asi, nas No
gais e en Pedrafita foron modi
ficados os trazados seguindo 
un procedimento semellante ao 
que agora se leva adiante en 
Becerreá. As consecuéncias fo
ron que os cámbios significaron 
movimentos de terra que pude
ron afectar á estabilidade xeo
lóxica do entorno da N VI e da
quelas terá que ser a concesio
nária da-construción deste trei
to de autovia a que se encar
gue de correxir dos despraza
mentos do terreo, como res
ponsábel deses corrimentos de 
terras que seria.+ 

Tanto o Ministério de Fomento 
como a Demarcación de Estra
das queren rematar a Autovia 
do Noroeste antes das eleicións 
xerais, despois de acumular un 
retraso de dez anos, cando ca
tro deses anos son responsabili
dad e do PP e os outros seis 
restantes culpa compartida en
tre o PSOE, que governaba o 
Estado, e o PP, que governaba 
a Xunta e non exixia a conclu
sión desta infraestrutura. Se
gundo nacionalistas e socialis
tas, as presas son o motivo que 
move a Fomento a modificar o 

trazado en Becerreá e non o ar- ·_ 
gumento do Ministério de que 
hai problemas orográficos irre
solúbeis. Debido .a esa preten
sión, Fomento teria elixido un 
trazado máis barato e de máis 
rápida construción, que fora re
xeitado anteriormente pero so
bre o que se realizara unha ava
liación de impacto negativa. -:-

0 novo trazado rescataria un 
proxecto vello e non obrigaria a 
cumprir trámites desde o princí
pio. Ademais, para reforzar esta 

inidativa, o Ministério está. a 
bordear os mecanismos admi
nistrativos. Unha vez publicada 
a declaración -de impacto am
biental -publicación realizada 
tarde: nos últlmo.s dias, e con
templada como un trámite e non 

. como unha forma de. coñecer os 
efeitos do trazádo-, agora que
daría por publicar á resolución 
definitiva do cámbio de trazado. 

Mentres a Admínistración se 
instala na irregularidade para 
concluir a autovia os viciños e 

PRISCILIANISTAS E AGOSTIÑOS 
NO NACIONALISMO 

A. EIRÉ 

En Sassaresi, capital dunha das catro provín, píritu primário da organización, ao que se lle 
cías da illa de Sardegna, celebran no verán a confire un valor idílico (idealízase), mesmo que 
Festha Manna. O 14 de Agosto ten lugar unha fose froito das circunstándas difíciles dos tem, 
das máis famosas tradicións. Á saída do Falaz, pos e 'obedecera a situacións concretas que leva, 
zo di Cittá de entregar o Candelieri dei Massai, ron a loitar arreo para superalas con moitos sa, 
(un grande velón profusamente adornado) o crifícios personais e organizativos. Os espirituais, 

lego aparecería en que, coa práctica diária, se 
producise unha fractura cultural entre uns e 
outros. É cerro que o triunfo do nacionalismo 
é preciso situalo en relación directa á derrota 
dos vellos hábitos caciqufs e políticos/econó, 
micos do que forman parte algunhas das suas 

alcalde e a sua corporación municipal son na sua puridade ideolóxi, 
aplausados ou asubiados-segundo os presentes ca que ninguén se arrisca 

tradicións, polo que ne, 
cesitan enfrontarse a elas 

consideren que foi o seu govemo no último discutir, poden embarcar, 'P 
ano. Antes xa pasaran pola igrexa de Santa se nunha dinámica de re, ara OS espirituais 
Maria, presidindo a celebración co arcebispo e sisténcia, de pequeno 

directamente. Ainda asf, 
non semella menos verf, 
dico que esta derrota 
non se vai conseguir 
cunha organización dos 

o obreiro elexido polo grémio. En Sassaresi go, Resto, co risco da exclu, do nacionalismo, 
vemou moito tempo o Partido Comunista Ita, _ sión go povo. ~ sua pos,_ d d 
liano e, agora, fano os seus sucesores· do POS. tura~.,,.~ .prfitica1. pode le, . .-; :· :<;:Q!Jl.a OS . e to OS . puros, éarismática, en, 

ftontada á grande orga, 
nización e sen o apoio da 
maioria dos cidadáns. 

Nestes anos, a tradición de La fa¡;adda di -Ü: · var- áo rexeítamento fác~ ·.- -· ~ 
Candareri foi potenciada de xeito decidido. tiGo dunha grande orga, ·:- . OS tempos, 

nizació~ de masas e do /, 0· importante é 
A chegada do Bloque Naci~nalista -Üalegó ao xogo ele1toral. _~- .. :·~, . . · -~ . 
,govemo municipal das principais cid~des está . . ~ . - • d d . d l 1 • " 

l 1 d d 11 d " """'ª nun a e. 1 eo ox1ca a evar, oxicamente,- a xeitos istint{9s e o ar Os ·orto oxos están nou~ .'.:5/''.t:': 1 ·-, ~ - · · 

Seria tamén unha erro 
irreparábel asumir a tra, 
dición secular de todos 
0s ortodoxqs, que apelan, 
do a obxectividadé da 

a función representativa dos alcalc;les_-'i1as dife, · tra órbita política na · ~- · ~:.>i:::'i;. f' 

rentes tradicións (máis ou menos vetustas) de prácÚta diária, ainda .· · ·:~;~~- ·1 
, 

carácter cívico,relixioso. que nunca se atreveráñ a -:-{f., ,- • · :~:"'::: .. ·,. :. -·,: · 
rexeitar os postµládos 

A desputa ad literam, non revistiria maior impor, 
táncia que a que teria outra laboura representati, 
va levada a cabo polos govemantes municipais, 
mália os anos de nacional,cato~icismo que ainda 
gurgullan a cada intre entre uriha sociedade que 
aparece como menos católica e un Estado;que só 
en teoria e laico. Mais a trascendéncia reside e 
que o BNG ten que ir definíndose, aplicando a 
sua política cada vez en máis campos e máis 
complicados pola sua repercusión social e organi, 
zativa. Na definición política práctica, moito 
máis que na teórica, sempre existe unha desputa 
entre os ortodoxos e os espirituais, ainda que esta 
non se dea abertamente e uns e outros non sai, 
ban ben en que campo están integrados. 

Para os espirituais do nacionalismo, coma os de 
todos os tempos, o importante é a puridade ide, 
olóxica, o cumprimento chanzo a chanzo do es, 

históricos, que son para eles tan venerábeis-co, 
ma para os espiritúais. · 

Os ortodoxos, que loxicamente coinciden 
maioritáriamente coa dirección, pois esta é a · 
encarregada de Íixar a norm~, o que é correcto 
ou non, a política que.hai que realizar, preten, 
den ir construindo outra sociedade, conseguir 
o cámbio gradual para unha nova Galiza, apli'. 
cando se fai falta o príncipio de que é preciso 
establecer na sua política as doses de ambigüi, 
dade necesárias para que esta poda ser asumida 
·pola maioria do povo, porque coincide obxec, 
tivamente cos seus intereses. A dirección do 
BNG aposta por realizar unha política para a 
grande maioria dos cidadáns sen perder os seus 
princípios básicos. V elaí a dificultade ! ' 

O único perigo nesta fase do nacionalismo ga, 

. . ºsua función directora, 
chant_an· apuradamente a bandeira da desidén, 

· cia afirmando que esta merma a capacidade 
operátiva e organizativa do gfupo maioritário e 
da sua dirección. 

Se no século IV a ortodóxia católica ainda está 
verde, pero a heterodóxia era unha ameaza pa, 
ra a orde establecida polo império', como afir, 
ma Chao Rego, na situación actual é total, 
mente o contrário. A ameaza para a orde esta, 
blecida óllase máis na ortodóxia do BNG, se 
ternos en conta os síntomas (por exemplo as 
reaccións post,eleitorais ou as propostas de 
mudar a lexislación eleitoral), que no purismo 
ideolóxico. Máis se daquelas existía unha Pº' 
laridade de intereses entre Prisciliano e Agos, 
tiño de Hipona, os fosallos entre a heterodóxia 
e a ortodóxia, nacionalistas, priscilianistas e 
agostiiios, son hoxe os mesmos.+ 
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O Govemo avala 
á Garda Civil na 
sua actuación no Umia 

O Governo central estima, 
con relación ao encaro do 
Úmia, que a "Garda Civil ac
tuou de forma proporcionada 
á agresión sofrida, en respo
ta a esta é para cumprir a 
misión constitucional que ten 
asignada e á resposta 
congruente, oportuna e pro
porcionada a unha acción 
que puña en perigo ás 
persoas e bens". Trátase 
dunha resposta a unha inter
pelación do BNG no Congre
so. O que non aclarou o 
Executivo é se a Garda Civil 
ten a obriga de defender 
bens que non foron 
expropriados e que polo tan
to continuan a ser proprieda
de dos viciños do Umia e 
que son ocupados pola em
presa construtora do 
encoro.+ 

A Xunta conxela 
a construción 
de tres centros de saúde 
na Coruña 

A Xunta recoñeceu a 
caréncia de centros de sa
úde na cidade da Coruña e 
por iso acordou en 1998 
construir tres destes cen~ 
tros nos bairros de Flores
MatograndeJ Os Mallos e 
Os Rosais. E máis, segun
do denunciou o BNG, os 
proxectos deberian estar 
rematados e o concurso 
resolto a fin de axilizar a 
sua construción. Sen em
bargo, non é asi a pesar de 
que non hai dificuldades 
de ubicación porque está 
aprobado o Plano Xeral de 
Ordenación Municipal. Al
go semellante ocorreu na 
construción dos centros 
de saúde de Castrillón e 
Elviña e por iso o BNG ln
terpelou ao Governo gale
ga sobre os prazos e os 
orzamentos para este equi
pamento sanitário. • 

O ex alcalde de Foz 
axuízo 
por malversación 

O alcalde de Foz, até hai 
oito anos deputado 
provincial por Lugo e 
protexido de Francisco 
Cacharro até hai uns meses, 
Manuel Maria Neira (PP) 
será xulgado en Viveiro 
acusado de malversación 
por supostamente ter 
cobrado dietas dobres pola 
asisténcia á Feira 
Internacional de Turismo. A 
cantidade malversada 
ascenderia a oitocentas mil 
pesetas. O fiscal pedé catro 
anos de cárcere e sete de 
inabilitación e a acusación 
particular.dez anos de cadea 
e trece de inabilitación. O 
xulgado de Viveiro tamén 
remitiu a Lugo o caso para 
ver se a Audiéncia decide 
reabrir unha acusación 
contra Neira pola 
desaparición no seu dia de 
oito millóns de pesetas da 
caixa de recadacióri do 
concello de Foz.+ 
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Come za a funcionar con deficiéncias de persoal e de equipamento 

Un celador atende a 80 enfermos pola noite 
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en medicina interna no novo. Hospital Xeral de Galiza 
-0. PAULA CASTRO 

O translado dos enfermos do 
vello Hospital Xeral de Gali
za ao novo clínico fíxose tan 
ás carreiras, para cumprir os 
prazos políticos previstos, 
que non houbo ·tempo de re
alizar moltas das comproba
cións necesárlas. Segundo a 
Xunta de Persoal, moitos 
dos problemas que se van 
solventando sobre a marcha 
poderlan ter sido evitados 
de contar co asesoramento 
duns traballadores que ago
ra teñen que enfrontarse ás 
deflciénclas técnicas e de 
equlpamento de material que 
se están advertlndo. O per
soal comeza a facer famo
sa, cando algunha das equi
pas non aparece, a coletiña 
de: "eso foi o Medtec", en
carregado do asesoramento e 
do equlpamento de material. 

Nas camas de traumatoloxia, 
moitos dos arcos balcánicos 
apresentan problemas para co
locarlle a tracción aos enfer
mos. Polo momento o persoal 
vai buscando apaños para po
der realizar esta operación. O 
mesmo acontece cos soros, 
que teñen que ser colgados 
con trebellos argallados sobre 
a marcha , porque algunhas 
das camas carecen de árbores 
nos que sostelos. 

Alén destas deficiéncias, que 
se foron facendo patentes a 
medida que se ia pondo en 
funcionamento o centro hospi
talário cos enfermos xa insta
lados, a escasas semanas de 
proceder ao translado comeza
ron a advertirse problemas tan 
graves como que o cadro eléc
trico non suportaba a voltaxe 
ou mesmo a falla de toma de 
terra na unidade de coroná
rias . Máís grave ainda foi o 
descubrimento da auséncia de 
tomas de auga na unidade de 
diálese. 

Maria Xosé Abuín, represen
tante da CIG na Xunta de Per
soal, explica que "estes e ou
tros fallos abrigaron a realizar 
obras de última hora a escasas 
semanas de levar a cabo o 
translado". Unha operación 
apresentada como modélica e 
presta a ser exportada a outros 
lugares para que poidan imita- . 
la, pero que foi planificada sen 
realizar, con suficiente antela
ción, as probas de funciona
mento pertinentes. 

Medtec responsábel 
de equipamentos 

Abuín asegura que a maior par
te dos problemas que van xur
di ndo veñen provocados por 
prescindir do asesoramento do 
persoal e confiar exclusivamen
te no Medtec, encarregado pola 
consellaria do equipamento de 
material. "Os traballadores só 
coñeceron as peculiaridades do 
hospital cando xa estaba todo 
rematado". 

Asi é como, cando chegaron, 

se usan palas dificuldades que 
apresentan para os enfermos 
con defictente mobilidade. Hai _ 
bañeiras de ata 70 centímetros 
de alto que obrigarian ás enfer
meiras a entrar no interior para 
poder suxeitar aos doentes e as 
·agarradeiras éstán tan lonxe, 

- -para os que poderian bañarse 

Frente ó propagando oficial do translado, as caréncias deste novo hospital son rele
vantes, pero foron ocultadas. A. PANARO 

se atoparon con que non habia 
manómetros (tomas de oxíxe
no) en todas as camas, cando 
son imprescindíbeis, sobre to
do en medicina interna, pero 
tamén necesários no resto das 
unidades . "Os primeiros dias 
habia que ir pedindo prestadas 
unidades, para ter algunha en 
cada control e que non hoube-

ra sustos", explica a represen
tante sindical. 

E por se esto for pouco, as pró
prias instalacións apresentan fa
llos importantes que poderian 
ter sido evitados con só pergun
tar aos traballadores. En moitos 
dos baños, na vez de bañeiras 
hai duchas de prato, que xa non 

sós, que resalta perigoso. 

Por riba, a estreitez de algun 
dos corredores, como o de ra
dioloxia intervencionista, impede 
que entren as camas. Esto obri
ga aos celadores a dar un rodeo 
cos enfermos e pasalos polas 
salas de espera para chegar á 
unidade en cuestión. 

Tampouco as portas facilitan as 
causas. A falla de topes que as 
manteñan abertas, van golpean
do as camas cando as atrave
san, a non ser que se realice un
ha complicada operación, ag1:Jan
tando cunha man e un pé as 
duas follas e tirando coa outra da. 
cama para que esta avance. 

Obras sen rematar 

En todo caso, ainda quedan por 
rematar alguns dos departa
mentos, como o edifício de con
sultas, e quedan por transferir 
algunhas das unidades. O Hos
pital Xeral de Galiza é o único 
centro público do país no que se 
practica arcoradioterápia, ou se
xa radiadóns a enfermos onco
lóxicos. O seu translado ainda 
se- retrasará algun tempo por
que para a sua instalación é ne
cesário construir bunkers e que 
conte coa supervisión e o permi
so do Consello de Seguridade 
Nuclear. 

Por outra banda, o servizo de 
braquiterápia, que ten demons
trado ser un dos máis eficaces 
para casos de cancro de pieto e 
de útero, foi transladado ao 
Hospital de Provincial de Conxo. 

A. PANARO 

Esto provocará, segundo Abuín, 
que as mulleres ingresadas en 
Xinecoloxia no novo Clínico ta
ñan que ser transladadas a 
Conxo para aplicarlles este tra
tamento ou ao vello hospital pa
ra arcoterápia. 

Incremento de persoal 

O incremento do número de ca.:. 
mas de hospitalización, de uni
dades e de espazo non foi pa
rella ao incremento do persoal, 
que é realmente a principal ca
réncia do novo hospitaJ. Lago 
de ter realizado un primeiro es
bozo das necesidades de plan
tilla, adiántase que só en ur
xéncias haberia q1Je contar con 
4 celadores, 3 auxiliares de clí
nica e 11 enfermeiras máis dos 
que hai agora. 

Entre as prevrsións da dirección 
do complexo hospitalária prevía
se ·reforzar con 20 enfermeiras, 
20 auxiliares e 4 celadoresb 

· máis as unidades de críticos, 
UCI e reanimación. Pero ao 
abrir a nova unidade de trans
plantes de abdominais este per
soal tivo que ser transferido e o 
~eforzo quedou en cero. 

Da própria xeréncia recoñécen
se estas deficiéncias, pero a 
consellaria de Sanidade rexei
tou o incremento da plantilla ar
güindo problemas de orzamen
to. Diste xeito, en unidades co
mo coronárias non se van ocu
par todas as camas porque non 
se poderian atender. Estes pro
blemas reprodúcense tamén 
nas unidades de diálise, endos
cópia ou esterilización e, en xe
ral, en todas as zonas de hos
pitalización. 

Tanto é asi que no turno de 
noite, unha soa enfermeira 
atende a 40 enfermos en medi
cina interna ou dixestivo e un 
celador ten que facerse cárrego 
de 80 doentes. "Esto imposibili
ta realizar cámbios posturais ou 
mover aos pacientes", di a re
presnetante da CIG, "non se 
pode abrir un hospital dese ní
vel se non se dota cos recursos 
humanos necesários". 

Queda por saber cal será o des
tino que se lle dará ao vello hos
pital. O responsábel de Sanida
de do concello de Santiago, Ma
nuel Portas, explica que entre 
as propostas e demandas do 
concello sinálase a ubicación 
dun centro de Dia para a T ercei
ra ldade, un centro de Saúde e 
un centro socio-cultural. 

O pasado Mércores 8 de Se
tembro, o alcalde compostelán 
reuníase co reitor da universi
dade de Santiago e ca conse-
11 e i ro de Política Territorial, 
X osé Guiña para f alar do futu
ro das instalacións. Portas 
adianta que "o concello asume 
como obxectivo político pular 
por conseguer que se ubique 
aquí un centro de crónicos e o 
hospital xeriátrico", á marxe 
da sua ubicación, para com
pletar o mapa sanitário da ca
pital de Galiza. • 
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Na cidade hai grande cantidade de edificios, no seu dia cedidos polo concello a Defensa, que hoxe están valeiros e que o Ministério 
quer vender en lugar de devolvelos ao municipio. RODRIGO R. ARDÁ / Arquivo 

-
O concello quer iniciar un proceso de negociación co ministério 

Cen e·ntidades cívicas de Ferrol 
demandan os edificios de Defensa 
*P.,:. 

O pasado 27 de Xullo o minis
tério de Defensa anunciaba a 
sua intención de pór a subas
ta pública o edifício do antigo 
Governo Militar. De contado a 
corporación municipal ·de Fe
rrol acorda iniciar os trámites 
para demandar a suspensión 
da poxa e o início dun proce
so de negociación sobre to
das as instalacións de pro
priedade militar desafectadas, 
para incorporalas ao patrimó
nio do concello. A esta de
manda súmanse máis de cen 
.entidades de todo tipo e nu
merosos c.idadáns. a nivel .indi
vidual. Mália esta demonstra
ción cívica, Defensa segue in
.sistirJdo e.n que calquer trans
misión destas propriedades 
debe. pasar pola sua venda. 

x·aime Bello, alcalde da cidade, é ' 
rotun.do ~o afirmar que "deben 
estar ao ~enlizo dos intereses pú-

\ blicos e sociais do povo de Fe
·irol". Por iso, en canto se coñe
ceu a intención do ministério de 
subastar, a finais deste mes, o 
edifício da q~e foi sede do Gover
no Militar, en ;pleno centro da vila, 
iniciáronse os trámites para para
lisar o proceso e abrir unha nego
ciación "sobre: todas as instala
cións ubicadas no termo de Fe
rro!, C\º fin de inéorporalas ao pa
trimónio municipal", explica Bello. 

[ 

O mesmo 27 de Xullo ó alcaldé 
nacionalista diríxese por fax a~ 
presid~nte do .govemo, José, 
Maria Aznar, ao ministro de De
fensa, Eduardo Serra, ao Direc
tor da Xeréncia de lnfraestru-· 
turas da Defensa, o xeneral Le
onardo Larios Aracama e ao 
Presidente do Congreso dos 

Miles d;é metros .cadrados en te- Deputados, nun intento de im-. 
rreos . ~ diversos edifí.cios decla- . 'pedir a .celebración d.a póxá. ' . 

- rados qe interese histórico-artísti- i · 
cq, alguns mesmo ubicados no No escrito lémbraselles que xa en .. 
centro da cidade de Ferro!, , sof! , Setembro de 1997: a cor.poraé:ión 

. , propriedaqe ~je Defensa. Para fE:lrrolá aprobara por unanimldade 
fácerse coa 'titulariedade destas J·. unha motión na qué pedia ·'íque 
parcelas, o ministério con:seguira sexaff as_ admini~tracións locais . 
a ·sua C~ión gréjitUita· ~U SÓ paga,,j e/ou awtpnómicas as que Se be-

. ra compensacións simtJólicas. . nefícieh dos bens procedentes de , 
Mentres edifícios e terreos tive- Defensa para fins (je 'utilidade so-
ron interese para usos militares, cial e interese público". No mes-
tanto da Armada ·como do Exér- mo sentido, o Congreso ·dos De-
ci~o de Terra' ou mesmo de Ba- . putadas acordara por unanimida-
z~n. o ministério non pagou.tribu- de unha posición semellante, a 

. tos locais nen polas actividades proposta do representante na-
nen polo património inmobiliário. . ci~~alista Francisco Rodríguez. 
Facendo u.n cálculo aproximado 
a cantidade qlje adebedaria po-_ 
los últimos det anos achegaría- " 
se aos 2.'000 millóns de pesetas. 
Sen embargo, agora que estas 
propriedades deixaron de ser úti
les para os seus interese~ pre
tende sacar beneficio através da 
venda, ben ao concello, ben a 
particulares procedendo á sua 
subasta. Desde o governo muni
cipal considérase que estes bens 
deben ser incorporados ao patri
mónio público. 

Tamé~ nesta liña, · alá polo ano 
1992, 'a administración galega 
aprobaba un .Plano Especial asi
nado polo próprio presidente da 
Xunta, Manuel Fraga, no que se 
insistia en que ''.dada a precár.ia 
situación da comarca e o seu in
cuestionábel servizo durante sé
culos a Defensa, fáise preciso 
un acorde co Ministério que per
mita, por un prezo simbólico, 
que os bens desafectados se
xan traspasados aos correspon-

J' 

dentes patrimónios municipais 
sen contrapartidas de nengún ti
po". Mália estes acordos, gover
no central e autonómico manté
ñense á marxe da polémica sus
citada por este anúncio ou a 
respeito do destino que se lle 
dará a calquera das outras pro
priedades de Defensa. 

O 30 de Xullo, Bello solicita unha 
entrevista co ministro de Defensa 
para cumplimentar os acordes 
plenários e mantén várias con-

. versas con Pedro Argüelles San
tamária, qirector ~o seu gabinete 
e co xeneral Laricis Aracama. 

A resposta da Xeréncia de lnfra
estruturas-indica que é imposí
bel suspender a poxa,, a non ser 
que se leve a cabo através dun
ha Orde Ministerial na que se 
demonstre ·a improcédéncia da 
venda:, xe acusa ao concello de 
non . ter negociado a adquisición' 
"onerosa" dp edifíci.o. 

-·~ 

Mobilización1cidadá 
• 1 l ' . ~- --- . . . 

· {) '23' .tte Agosto,j3ello convpca .. 
un~a ·asemblffiCño salón_'de ple- . 
nos á que convida a tOdas as or 
ganizacións representativas dos 
diferentes. colectivos sociais da ci
dade coa intención de explicar a 
situación criada e as xestións rea
lizadas. A sua intención é propór 
a adesión destas entidades a un 
documento de solicitude de para
lisación da subasta e de apertura , 
de negociacións sobre todas as 
instalacións desafectadas de uso 
militar. Máis 9un cento de, repre
sentantes .de asociacións de todo 
tipo e numerosos cidadáns sú
manse a esta petición, nunha 
mostra de mobilización cidadá 
representada pela corporación 
municipal sen precendentes na 
vila. Segundo Bello, o apoio 
amosado evidéncia que cando "á 
cidadania se lle da oportunidade 
desde as canles de governo para 
manifestar a sua opinión, nunca 
está aletargada".+ 

.. ~ ¡1 , ! 

Iniciativas 
,,, . 

autonom1cas 
MANuELCAO 

Na definición e artellamento da política económica española 
medra a influéncia dos govemos autonómicos limitando a 
discrecionalidade e preferéncias dos membros do govemo 
central. Poden vostedes coller calquer aspecto que poidera de, 
pender competencia! e .organicamente dun determinado Mi, 
nistério e verán como se pode ver afectuado sustancialmente 
pola acción de govemo de determinados Executivos autonó, 
micos. É evidente que non todos os govemos autonómicos te~ 
ñen a mesma influéncia política ben pola própria vontade dos 
governantes ou ben polo peso real obxectivo que as súas 
CCAA teñen na política e na economía estatal. Por iso can, 
do a Generalilat decidiu que ía aumentar as pensións non 
contributivas a reacción do Estado central foi moi diferente 
cando esa mesma pretensión proviña de Astúrias ou Baleares. 

Desde o ponto de vista :>olítico son importantes as iniciati, 
vas dos parlamentos autonómicos que logo serviron de mo~ 
delo a prqpostas lexislativas aplicábeis a todo o território 
español. En particular, o Parlament de Cataluny~ ten ela, 
borado e aprobado normas reguladoras sobr aS'pectos so, 
ciais e organizativos da convivéncia cidadá que, nalg,úns ca, 
sos, induciron modificacións semellantes neutros parla, 
mentos autonómicos ou nas Cortes Xerais. Mais, sor\ as de, 
cisións sobre temas económicos as que teñen por si mesmas 
maior releváncia e significado e; as que suscitan grande 
controvérsias e enfrontamentos entte os axentes sociais, 
económicos e políticos do Estado. No que se refire ao gasto 
público cada vez son máis frecuentes as asignacións do per, 
soal que presta servizos en determinadas CCAA. lso ocurre 
tanto nas dependentes directamente das Administracións 
Autonómicas corno nos cidadáns que reciben prestacións 
públicas como subvencións, subsídio ou axudas diversas. 
Así, a pqlémica das pensións non contributivas desencade~ 
ada pola Junta de Andalucía é a rnai coñecida e actual pe, 
ro existen outras. Por citar algunhas recemes, velaí o Acor
do acadado o pasado 1 de Xullo entre UGT, CCOO, CSl
CSIF e a Consejería de Educación da Comunidade de Ma-

-drid para equiparar os soldos dos 39.248 profesores de ensi, 
no primário e secundário aos de Canarias e Catalunya. A 
contía é importante pois virán a ser unhas 26.000 pts. men, 
suais rnáis desde o ano 2001. Moitos outros colectivos do 
sector público reciben diferentes remuneracións segundo a 
CCAA na que desempeñen as suas funcións . Yelaí os fun, 
cionários de prisións, médicos, forzas de seguridade, etc. 
Nese sentido a liorta polas pensións resposta rnáis á disputa 
polo decisivo voto dos xubilados que a outra cousa. Cqn to
do o vencellarnento coa posíbel escachifa da Cabra Unica 
da Seguridade Social debería terse en conta polos efeir 
colaterais que isto tería para Galiza. 

e' do. Ge 1· , d J 'd. ºón f 1 ' 1 an a nera ítat ec1 1u aumentar as, pens1 s¡, º ·' goY¡emo centra 
reaccionou de moi diversa forma a cando a proposta veu de Asturias 
ou Baleares. Pujol e Auaar após de selar o pocto PP-Ciu en 1996. 

'A i· i· . ~ · torta po as pens1ons 
responde máis á desputa 

polo decisivo voto dos xubilados 
que a outra causa" 

En ~eaÍidade, aqui latexa ¡a grande reivindicación do na, 
cionalismo ' catalán . que atin'xe á reforma pela via dos . in, 
gresos do sistema de financiamento cara unha maior co, 
rresponsabilidade fiscal. As iniciativas autonómicas de po, 
lítica económica poden traducir en clave eleitoral as dife, 
réncias de desenvolvimento ecónórnko entre CCAA de
bido, precisamente, ao alto grao destas diverxéncias. • 

... 
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Moitos retornados cobran pen~ións nestas divisas· e o comércio con Latinoamerica e África é importante 

As moedas do Sul non cotizan no Estado español 
-e>- H.V. 

A meirande parte das moedas 
dos palses do Sul e significat
vamente aqueles cos que te
ñen ou tiveron especial rela
ción co Estado español e a Ga
l iza, non cotizan nos mercados 
cambiários de Madrid e nen os 
meios de comunicación espa
ñoi s nen os galegos incluen 
información sobre o seu valor 
de cámbio, ainda que este se
xa calculado en relación co 
dólar norte-americano. Cóm
pre ter en conta que moitos 
emigrantes retornados co
bran as suas pensións en mo
edas de pafses latino-ameri
canos e que as relacións co
merciais con estas nacións ou 
con outras de África son rele
vantes para a economia galega. 

Tanto o Banco de España como 
os xornais do Estado ignoran 
aos milleiros de galegos que re
gresaron da emigración america
na e que cobran retiros de na
cións como Venezuela ou Ecua
dor. Hai que recorrer á prensa in
ternacional para saber cal é a co
tización actual de moeadas des
tes países, alguns deles dunha 
releváncia económica decisiva. 

As entidade~ bancárias españolas non 
reffrten nos $eus taboleiros de troco de 
moecla as CCIMU:acións dos países do SuL 

economias están dolarizadas. 

Contodo, fis moeda8 do Sul es
tán ocultap para o público pero 
non para os bancos. Cando un 
viaxeiro viaxa ao Brasil, ten que. < 

ir con moeda europea ou norte
americana, porque aquí non é 
posíbel achar reais. "O real non 
cotiza", din os bancos, pero se 
alguén paga en Río de Janeiro 
cunha tarxeta de crédito, o seu 
importe, despois da conversión 
en pesetas -prévio paso polo 
dólar-, será cargado na conta 
corrente do titular do cartón. Lo
go a non cotización é relativa e 
non hai máis que alimentar esa 
situación pola que a meirande 
parte das moedas do mundo es
tán ninguneadas. 

Curiosamente, as moedas de ou
ro e prata de países como Méxi
co si cotizan, pero case desde o 
ponto de vista do seu valor nu
mismático de coleccionista. Ta
mén se reflicte nos meios de co
municación españois a cotiza
ción de matérias prima~ dos paí
ses do Sul, ainda que ün ·repaso 
á mesma pon de manifesto que 
estes mercados atópanse no 
Norte, principalmente nos.· Esta
dos Unidos. O mercado do acei
te de soxa, ás fabas de soxa, a 
fariña de soxa e o millo está en 
Chicago; o de algodón, café e 

petróleo en Nova York; o gasó
leo en Londres e no caso do 
cacao, .o mercado repártase en
tre Londres e Nova York. 

O mercado monetário portugués 
si presta atención ás moedas 
dos países c9s que ten relación. 
As ex colónias ou as poténcias 
económicas das zonas con 
maior intercámbio comerci_al cu 
cultural teñen moedas que -coti
zan no mercado de Lisboa e os 
meios de comunicación publican 
os tipos de cámbio que rexen 
para esas moedas. Así, non só 
se reflicte o valor de mercado do 
real do Brasil, o escudo de Cabo . 
Verde ou a Pataca de Macau, 
tamén se recolle a cotización do 
rand da Repúb_lica Sulafricana, 
nación viciña de Mozambique e 
moi próxima a Angola, duas co
lónias cuxas divisas non cotizan 
por mor da guerra na. que vive- . 
ron nos últimos 25 ands: Por ou
tr~ banda, o feíto de aparecer 
Si.Jláfrica na lista de moedas que 
publican os xomais portugueses 
tamén vén explicada pola i!Jlpor
táncia que ese país da Africa 
aus.tral ten na econqmia lusa.• 

En realidade, fóra das moedas 
europeas, a divisa norte-america
na ou algun exemplo como o Xa
pón, Austrália ou o Canadá, no 
mundo non parez haber moedas. 
Nas táboas anunciadoras dos 
bancos sucede o mesmo. Esta 
situación non se produce en luga
res como Sufza, onde cotizan ca
se todas as moedas do mundo, 
mália que moitas delas teñen 
grande volatilidade e as suas 

Cotización estimada dalgunh'as moedas 

1 bolivar venezolano 
1 peso mexicano 

0,25 ptas 
16,8 ptas. 

82,19 ptas 
156, 7 pesetas 

11,55 ptas 
71 ptas 

0,05 ptas 

1 pta 
100 ptas 
100 ptas 
100 ptas 
100 ptas 
1 pta 

. 3,99 bolívares venezolanos 
59 pesos mexi~nos 
12, 1 reais brasileiros 
6,3 pesos arxentinos 

1 real brasileiro 
1 peso arxentino 
1 dirham marroquino 86,5 dirhams marroquines 

1 ,4 escudos caboverdianos 
19,8 patacas de Macau 

100 escudos caboverdianos 
1 pataca de Macau 1 pta 

Sete millóns de xubilados estanse a conver, 
ter qos grandes eleitores dos próximos comf, 
cios xerais no Estado espafí.ol. Parece claro 
que a conquista deste eleitorado será obxec, 
tivo dos principais partidos polfticos e o te, 
ma das pensións a estrela da campafia. 

O tema, máis que politizado, está xa total, 
mente eleitoralizado e os cámbios de posi, 
c;:ión dalguns son grotescos. Manuel Chaves 
comezou o torneo ao mellorar as pensións 
mínimas en Andalucía. Pasou de merecer os 
ataques do Governo central ao· anúncio de 
que a suba das pensión cabera nos próximos 
presupostos. Pujol, estimulado polas roáis re, 
centes enquisas, rompeu un acordo con Az, 
nar para non tocar o tema das pensións. · 

A suma de caudais para o rio eleitoral das 
pensións recebe agora unha nova contribu, 
ción do Governo central. Aznar anúncia a 
criación dun fundo de reserva para apontalar 
as pensións, cousa que acababa de desestimar 
no debate .sobre o estado da nación celebra, 
do en xuño pasado. 

Ainda que sexa por motivos eleitorais, é 
moi bó que suban as pensións. Pero o que 
gosta menos é que estos temas pasen a ser 
de intetese dos meios de comunicación 
cando os aparatos eleitorais dos partidos 
centralistas asi o decidan. De feito, este 
asunto das pensións, sendo moi importante, 
eclipsou a demanda sindical de estender as 
prestacións de desemprego a colectivos. en 
situación penosa. Os sindicatos levan tem, 

· lwjfi*'Miiii§ 

Propina eleitoral 
po reclamando ( alguns con roáis sincerida, 
de que outros) un cámbio na normativa que 
regula a cobertura ao desemprego. A situa, 
ción real sinala que o índice de parados 
que perceben pre~ta, 

tese do salário social para as persoas sen in, 
gresos. 

Este era o debate que máis ou menos (a 
maiores, o tema da 

cións económicas por 
desemprego diminúe 
ffl.Oito máis que o índi
c~ de paro. Iso sucede 
a pesar de que as con, 
tas do INEM mostran 
superávit neste capftu, 
lo. Xa dixeramos aquí 
que esos cartas estanse 
a entregar ao empresa, 
riado baixo o pretexto 
de políticas de fornen, 
to de emprego. A este 
estado de cousas che, 
gouse en boa medida. a 
consecuéncia das me, 
didas restritivas toma, 
das polo governo de 

'A ,, . znar anuncia 

criación de emprego) 
ia ·ser planteado polos 
sindicatos a propósito 
da discusió,n dos orza
mentos do 2000 a ní, 
vel central e autonó, 
mico. Pero chegan os 
Chaves, os Pujol, os 
Aznar e os Almúnia e 
poñen os temas das 
pensións non contri, 
lmtivas, primeiro, e o 
das pensións a secas, 
despois, no centro do 
debate. Está claro que 
é maís rendíbel eleito
ralmen te este último 

·a criación dun fundo 
de reserva para . ,, 

as pens1ons, . 
que acababa ·· 

de desestimar no debate 
sobre o estado 

·da nación de Xuño" 

González en 1992,93, 
cousa que Aznar man, 
tén sen nengun com, 
plexo. 

É de urxéncia ampliar a protección aos pa, 
rados maiores de 45 anos que csgotaron ou 
non accederon ás prestacións por desem, 
prego. Hai verdadeiros dramas en casos de 
cidadáns destas características con carga fa, 
miliar.·É xente .con situacións peores ás dos 
perceptores de pensións non contributivas. 
A CIG incluso vai roáis aló, propugnando a 

tema. 

E roáis barato. Unha 
propina eleitoral aos 
pensionistas é sempre 
máis barata .que com, 

prometerse a mellorar as residéncias para a 
terceira- idade, a mellorar as rendas mínimas 
de inserción so<:;ial ou atender o problema 
das prestacións d~ desemprego e a sua estefi, 
sión. Causas todas estas nas que as comuni
dades autónomas teñen transferidas todas as 
competéncias, por certo. De todos os xeitos, · 
o tema segue pendente. Xa escampará.• 
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A alimentación animal 
en Europa é prexudicial 
para a saúde 

O sistema alimentar promovido 
pala Política Agrária Común 
(PAC).non ten en conta as nor
mas básicas de salubridade, 
segundo unha denúncia da Co
ordenadora Labrega Europea. 
Para este colectivo, ademais, 
cómpre erradicar o uso de anti
bióticos na curación das doen
zas ao gado, xa que estes son 
nocivos para os consumidores. 
A PAC benefícia ás grandes in
dústrias de venda de cereais e 

· pensos -normalmente de capi
tal estadounidense, despois 
dos acordes de tibre 
exportación coa Unión Europea 

! (U E)- e provoca maos usos na 
sua composición, como as dio-
xinas. A saúde das persoas ta
mén se ve ameazada polo 
abuso indiscriminado dos anti-

, bióticos entre os ariimai
1
s, per

'mitido pqla UE cóa conhivéncia 
~as emp~esa~ farmacéuticas.• 

1 • 
1 

I' ! \ 

O~SLG a~úncia protestas 
para o Outono 
por mor da supertaXa 

O cobro da supertaxa 
correspondente ao exercício 
·de ·1998 e as primeirás 
retencións en relación á do 
99 fanlle pensar ao Sindica
to Labrego Galego (SLG) na 
necesidade de iniciar mobili
zacións en contra destes 
abusos sobre os gadeiros. 

· Para esta formación, os do
nos de explotacións lácteas 
en Galiza sofren un "estado 
de inseguridade permanen
te". Tamén tan responsábel 
da situación ao ministro de 
Agricultura, Jesús Posada, 
que prometera non cobrar o 
importe da supertaxa. • 

Fracasan os programas 
de reindustralización · 
de Ferrolterra 

Os incentivos públicos que 
tiñan por obxectivo revitalizar a 
indústria das comarcas de Fer
rolterra, Eume e Ortega! non lo
graron os mínimos exixidos de 
criazón ,de emprego e de novas 
proxectps xurdidos ao seu am
paro. Así o considerou un infor
me do Consello Económico e 
Social (CES). As claves do 
.grande fracaso do programa de 

~
eindustralización débense, se
undo o CES, a un mao enfo
ue das medidas que se deben 

seguir e á inadaptación ás áre
a,s xeográficas e sociais ás que 
estaba destinado. Para evitar 
que esta situación se repita, o 
CES sólícita reformas estrutu-
rais na redacción e , 
planificación destes programas · 
e un control máis exaustivo so
bre os seus resultados.+ 

¿es muller? 

¡Tra Ha ~ra o teu 
oncellol 

\ . Faite 
AUXILIAR 
de~UDAa 
DOMICILIO 
INFORMATE: 

902 21 20 20 
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A equipa lucense renovou o seú vestiário con veteranos curtidos nas _canchas de América e Europa 

O Breogán, disposto a sufrir para manter, a Galiza na ACB 
Logo de navegar vários anos 
nesa auga calma das ligas infe
riores de baloncesto, como a 
EBA e a LEB, o Breogán Univer
sidade de Lugo quere recuperar 
para os galegas a afeizón a este 
deporte, · que resiste a embesti
da brutal do futbol en forma de 
clubes modestos. O Breogán, 
moitas tempadas o maior re
ferente do deporte galega, che
g a á ACB nun intre crucial 
desta competición e debe be
neficiarse dos novos tempos. 

A ascenso dos lucenses na tem
pada pasada foi unha verdadei
ra tazaña, a pesar de estar igno
rada case que por completo po
los meios de comunicacrón. O 
"play-off" polo ascenso tivo in
tres memorábeis e o duelo fratri
cida contra o CB Ourense fíxo
lles lembrar aos vellos siareiros 
do baloncesto outros tempos de 
glória na elite. Finalmente, des
pois de sufrir diante do Melilla, o 
vello clube subia á ACB, nun 
momenfo histórico para o balon
cesto español, que vive nesté 
ano a maior revolución desde a 
implantación da Lei Bosman. 

A Liga ACB, considerada unha 
das mellores de Europa, viviu 
hai dous anos o seu momento 
máis baixo de popularidade e 
as canchas nunca se enchian 
fóra dos derbis Barc;a-Madrid e 
dos templos do básquet, como 
Badalona ou Vitória. A situación 
comezou a mellorar o ano pa
sado, grácias a duas constan
tes que van obter o seu froito 
definitivo nesta última liga do 
milénio. Por unha banda, o pa
sado campionato tivo partidos 
de moita calidade e viviuse un
ha auténtica revolución entre os 
siareiros máis novos de cidades 
como Sevilla, que se namora
ron do deporte ao través do Ca
ja San Fernando, que fol final-

. mente subcampión. Por outra 

banda, beneficiouse do bon pa
pel da selección española no 
Campionato de Europa de 
Fráncia, onde acabou segunda, 
revitalizou o deporte español 
(este ano só se permiten dous 
extracomunitários en cada plan
tel) e o que é rnáis importante, 
as audiéncias televisivas. Foi 
nese momento cando Canal 
Plus comprou os direitos de 
emisión e se comprometeu, 
desde o poderoso mecanismo 
do Grupo Prisa, a recuperar o 
baloncesto como espectáculo 
de masas. 

No cerne desta dinámica, cando 
se vive de cheo o pro.ceso de 
cámbios, irrumpe o Breogán en
tre os grandes, coa necesidade 
de mudar tamén parte da sua 
estrutura para garantir a conti
nuidade na ACB. A filosofia dos 
lucenses permaneceu inalterá
bel: axuntar veterania con noves 
valores para lograr o equilíbrio 
competitivo; pero os modos ti
ñan que mudar para poder so
brevivir. Para iso, ademais de 
xogadores veteranos, procurou
se armar unha equipa de obrei
ros da pista, de loitadores sen 
excesivo carisma que se pre
guen á imaxe de humildade que 
transmite o clube. 

Para acadar isto, o adestrador 
Paco Garcia canta con vellos 
coñecidos do panorama balon
cestístico europeu, coma o xi
gante holandés Serge Zwikker 
(2, 19 metros), que chegou a 
formar parte dos Rockets de 
Houston, da NBA, o estadouni
dense Kenny Green e os espa
ñois Sergio Luyk, procedente 
do Real Madrid, e José Miguel 
Antúnez. Todos estes xogado
res coñecen perfectamente os 
rivais cos que se van ter que 
enfrontar nesta tempada e ne
les confia García para amarrar 
partidos difíceis nos que vai ter 

primacía a temperanza dos 
nervos sobre o xogo. 

A matéria pendente do Breogán 
é a canteira. Mália que existen 
moitas equipas galegas na Liga 
LEB e na EBA, que subsisten 
grácias aos xogadores galegas 
-moitas veces ·formados preca
riamente en coléxios e institu
tos-, poucos teñen a oportuni
dade de demostrar a sua valia 
na elite. Como mostra desta se
paración entre os galegps e o 
baloncesto, só hai que ver o 
plantel do Breogán, no que só 
militan dous galegas, o coruñés 
Borja Pérez e o vigués Carlos 
de Miguel . 

Desde os comeios deste cam
pionato, o Breogán está sentin
do na sua própria carne a difi
cu ldade da alta competición. 
Durante a pretempada, Paco 
Garcia tivo moitos problemas 
para soldar un cinco inicial que 
se desenvolvese ben en con
xunto e as probas que tivo que 
facer deron como resultado a 
perda da Copa de Galiza, que 
se desputou en Agosto en 
Cambados, a11te o CB Ouren
se. Xa na liga, o Breogán tivo 
que estrearse en Lugo diante 
do Estudiantes de Madrid, un 
dos fortes da categoria, que o 
derr~tou por 69-76. -

Claro que este resultado non 
significa nada e o peso específi
co do Breogán nesta liga ainda 
está por ver, especialmente 
cando teña dediante a equipas 
do seu mesmo nivel, como o Xi
xón ou o Cáceres, por exemplo, 
verdadeiras pedras de toque pa
ra as expectativas dos afeizoa
dos lucenses, verdadeiros en
tendidos en baloncesto, que non 
desexan volver, polo de agora, 
a esa tranquilidade de casa de 
repouso na que se converteron 
as divisións máis modestas.• 

Jovino González foi cuarto na categoria de kaiak nos Mundiais de Milán 

Un piragüísta galego denúncia o desprezo da Federación Española 
*CÉSAR LORENZO GIL 

Afastado do resto da expedición 
da Federación Española de Pira
güísmo, que o desprezou antes 
e durante a competición, e sen o 
asesoramento do seu adestra
dor, o vigués Jovino González, 
de 23 anos, obtivo o 28 de 
Agosto en Milán o cuarto pasto 
na final dos 1.000 metros en k-1, 
categoria na que só compite un 
piragüísta a bordo dun kaiak. 

A situación que Jovino González 
tivo que vivir en Milán foi a esce
na final dunha história que come
zou no pasado mes de Abril. Ne
se mes, o ruso Valeri Kaverin fí
xose cargo da selección españ61a 
e decidiu tirar da equipa de k-2 
(duas persoas nun kaiak) a Gon
zález, que era parella desde ha
bia vários anos do asturiano Mi-

guel García, co que acabara cuar
to nos Mundiais do 97 no Cana
dá As causas hai que buscalas 
nos próprios intereses de Kaverin, 
que colocou no lugar do vigués a 
Emílio Merchán, palista que esti
vera adestrado por el en Zamora. 

Lego de ficar tora do k-2, Gonzá
lez perdeu a bolsa da Federación 
e tivo que volver á Galiza para 
preparar, pola sua conta e coa 
axuda do seu adestrador Daniel 
Braxe e cobrando un salário da 
Federación Galega, os mundiais 
na categoria que lle quedaba, a k-
1 . Para poder chegar a esta com
petición, tiña que pasar en Xuño 
un control específico que a Fede
ración Española tiña previsto para 
xustificar a retirada definitiva da 
sua bolsa. Mais González pasou 
tranquilamente o control e gañou 
o direito a percibir novamente o 

diñeiro preciso para os adestra
mentos como deportista da elite. 

Mais a organización que domina 
o piragüísmo no Estado xa deci
dira que González non entraba 
nos seus planos para os Mun
diais de Milán e aceptouno á for
za, pero co obxectivo de que fra
casase na cita italiana. Cando o 
galega e o seu preparador se 
apresentaron para acompañar a 
expedición, tiveron a primeira 
surpresa. O técnico non podia ir a 
ltália e Gol']zález teria que com
petir sen nengunha axuda exter
na. Para Daniel Braxe, detrás 
desta decisión hai unha compo
ñente política moi . importante, xa 
que o presidente -da Federación 
Galega de Piragüísmo, Santiago 
Sanmamede, pretende apresen
tar a sua candidatura á presidén
cia estatal. "Se os beneficiados 

pela Federación Galega perdían, 
tamén perdia a sua candiaatura". 

Durante a competición, González 
recibiu o apoio dos galegas da 
expedición, como os grovenses 
Bea e Mascato, pero a solidarie
dade só podia ser privada, nun 
contexto no que unha decisión 
federativa pode arruinar a carrei
ra de calquera deportista. Cando 
menos se apostaba polo palista 
vigués, González demostra o 
seu bon estado de forma e a sua 
calidade e obtén o cuarto posta 

· na final dos 1.000 metros, a me
llor posición da expedición do 
Estado español en kaiak, e ben 
lonxe da equipa de k-2, compos
ta por Garcia e Merchán, que 
non son quen de colocarse entre 
os 18 primeiros do mundo. 

Logo dos mundiais, González 

volveu a Pontevedra, onde se 
adestra coa vista posta nos pró
ximos controis dos Xogos Olím
picos de Sydney do ano que 
vén. Entrementres, as augas 
baixan convulsas en Madrid. A 
Federación medita cesar a Ka
verin e o compañeiro de sempre 
de González, Miguel Garcia, xa 
sen bolsa tras os maos resulta
dos, virá tamén a Galiza para 
poñerse ás ardes de Braxe. 

Ainda queda por saber se Jovino 
González recuperará o seu lugar 
no k-2, onde se sente máis có
modo e máis capaz para gañar tí
tulos. Pero xa deixou claro que é 
un deportista ambicioso e que ten 
moito tempo por diante para me
llorar os seus resultados, unha 
vez visto que todos os piragüís
tas que quedaron por diante del 
en Milán superan os 30 anos.• 



9 DE SETEMBRO DE 1999 

DA 
TERRA 
AS984LL.ADA 

Garaxe 
municipal 
de Mondariz 
para os 

. 
amigos 

O garaxe da Casa do Con, 
cello de Mondariz ten un 
uso "privado" e "amiguis, 
ta", din os concelleiros na, 
cionalistas nesta vila, Emi, 
lio González Avión, Al, 
berte Reboreda e Xosé M. 
Márquez castro. Quen son 
os "privilexiados usufruc, 
tuários,, desta concesión 
da alcaldia? Segundo o lis, 
tado elabroado polo BNG, 
catro. A primeira é unha 
irmá do alcalde, Xan Re, 
boreda, que vive a uns me, 
tros da Casa do Concello e 
garda alí o coche durante a 
noite. O segundo é un 
amigo do alcalde e ex 
compañeiro de traballo na 
Hermadad de Ganaderos y 
Labradores. "Esa mesma 
persoa, sen relación algun, 
ha co concello, realizaba 
ilegalmente até hai pouco 
os labores de xestión con, 
tábel do Pavillón dos De, 
portes, cousa que no seu 
dia denunciou o BNG e 
que motivou o envio dun 
in~ rme,queixa ao Conse, 
11 d c nta lll sinalan e , 
t c ncell 

O u uário é un 
funci nári municipal, e o 
cuart é fill dun empr , 
gad , que oca ionalm nte 
aparca o eu coch nest 
garaxe. A cesión do garaxe, 
d titularidad municipal, 
xa foi debatida en pl no. O 
mesmo Xan Reboreda reco, 
ñeceu quen eran os usua, 
rios do aparcadoiro. 

A cesión amiguista, que 
denúncian os nacionalis, 
tas, explícase "pola con, 
cepción patrimonialista 
que o PP ten do concello 
de Mondariz, rexido e go, 
vernado como se dunha 
empresa privada se trata, 
se". Engaden que "o uso 
privado do garaxe da Casa 
do Concello desta vila é, 
na nosa opinión, uin dos 
méios que o PP utiliza para 
tecer a sua rede clientelar 
e caciquil, fundamentada 
na concesión de favores 
persoas a determinados vi, 
ciños a cambio do seu vo, 
to, a sua submisiíon ou o 
seu siléncio". + 
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Invasión de adesivos Co E para viaxar a Portugal 

Automóbiles. españois 
ou multa de quince mil escudos 
-0- A. ESTÉVEZ 

Depende do gardinha que vi
xie as estradas portuguesas 
pero, en calquer caso, ás 
multas por non levar un E na 
parte traseira do coche son 
"totalmente lega is". Tanto a 
Guardia de Tránsito portu
guesa como a Xefatura Pro
vincial de Tráfico en Ponte
vedra confirman que unha 
normativa que entrou en vi
gor a principios deste ano 
estabelece a orde de que os 
veículos comunitários vaian 
identificados coa inicial do 
Estado de orixe. En Portugal, 
non levala custa quince mil 
escudos. As multas non dei
xan de ser unha anécdota en
tre os centos de coches que 
cruzan a fronteira a diário, pe
ro o medo aos quince mil es
cudos de multa está a provo
car que unha morea· de co
ches, sobre todo os do Sul do 
país, luzan xa un adesivo co E. 

É sancionábel non levar lámpa
das de avaria de reposto no 
coche pero é raro ser multado 
por esta razón. En Chaves, son 
máis escrupulosos coas ordes, 
mentres que ao pasar a frontei
ra de Tui semella non haber 
maior problema. Perguntado 
un guardinha de Monc;áo, sina
lou que nesta vila non se san
cionaba a nengun viciño gale
ga por non levar un E no seu 
coche. "E aquí recibimos a 
centos cada dia", comenta. 
Sen embargo, na Xefatura da 
Guarda de Tránsito de Vila Re
al aclaran a cuestión. "As mul
tas son totalmente legais . A 
contia é de quince mil escudos 
xa que o decreto que entrou en 
vigor este ano exixe esta iden
tificación do coche. Os nosos 
automóbiles xa levan o seu P 
correspondente, incorporada 
na matrícula, coas doce estre
las da UE'', explican. "O mes
mo poden facer en España con 
calquer coche comunitário que 
non vai identificado", engaden. 

A información tamén é confirma
da na Xefatura Provincial de 
Tráfico en Pontevedra. "Hai un 
decreto que se pode consultar 
nos boletins oficiais de Xaneiro 
e no que se indican as medidas 
que debe ter o distintivo. O que 
acontece é que dentro da comu
nidade hai países que se acolle
ron á posibilidade de incluir a 
inicial do país na matrícula", ex
plican e aclara que levala no au
tomóbil dentro do Estado non é 
motivo de sanción. No Real Au
tomobi/ Club de Cataluña tamén 
están ao tanto desta obrigatorie
dade, ainda que matizan que as 
multas non son nen moito me
nos frecuentes ao pasar a fron
tei ra francesa. 

Quedar sen coche 

Que acontece se o condutor 
non ten cartos no momento para 
pagar? "Poden pagarnos en pe
setas e, se non, quedamos co 
coche até que consiga o diñeiro 
nun prazo de tempo o máis bre-

Neis librarias expañen os distintivos no trinque que está.n ·a ter unha grande demanda. 

ve posíbel", indican en Vila Re
al. O procedemento é semellan
te ao que se aplica na Galiza. 
"Nós damos a posibilidade de 
que se ·o multado non ten cartos 
nomee a unha persoa de aqui 
que se compromete a respostar 
por el. Nese caso, pode levar o 
coche", din na Xefatura de Pon
tevedra. Aclaran que todo mul
tado ten dir.eito ao recurrir, pero 
tras pagar a multa. 

Os adesivos continuan tendo 
demanda tras un primeiros días 
que colleron de improviso aos 
comerciantes. Agora, algunhas 
librarías xa o expoñen no trin
que. Gustan cento ·vintecinco 
pesetas e non serven para qui
tar e poñer, asi que a maioria 
dos veículos que o poñen unha 

v.ez, circulan por todo o Eixo 
Atlántico cunha ct:iamativa pe
gatina. Para o con§resista 
Francisco Rodríguez a existén
cia de multas resposta a un es
crupulosidade "estúpida" por 
parte da policía portuguesa e 
subliña que a febre da pegati
na E nada ten que ver coas au
toridades españolas. "No Esta
do non hai nada aprobado en 
canto a incorporar o E na ma
trícula. Houbo várias propostas 
e a que ten máis probabilida
des de ir adiante é a de incluir 
as iniciais da comunidade au
tónoma nalgun lugar da placa", 
comenta. En calquer caso, non 
hai presa. O deputado na
cionalista prevé que en menos 
de dous anos non se van espa
ñolizar as matrículas.+ 
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A denúncia 
da traballadora da 
confraria de Cambados, 
no Parfamento 

Francisco Trigo, deputado do 
BNG, ven de apresentar un
ha pergunta con carácter de 
urxéncia no Parlamento en 
relación á situación da 
contraria de Cambados. 
Lembra Trigo que unha 
traballadora da Xunta desti
nada na contraria apresenta
ra denúncia pelas vexacións 
sufridas por parte do patrón 
ma~or. Asimesmo a primeiros 
deste mes un grupo de traba
lladoras voltaban denunciar o 
que consideraban coaccións 
e falla de respeito polos seus 
direitos. O deputado anciona
lista aponta a que tanto a 
consellaria de Pesca como a 
de Muller teñen constáncia 
destas denúncias e pergunta 
se a .Xunta vai intervir na 
contraria, tendo en canta que 
na última asemblea de 

- sócios quedou de manifesto 
a situación de "desgoverno" 
ao non aprobar o orzamento 
para este ano.+ 

CCOOapoia 
ás denunciantes 
da rede de prostitución 
én Ourense 

Foron duas rapazas 
venezolanas as que denun
ciaron en Ourense, tras fu
xir de Portugal o cambala
che que clubes galegas e 
portugueses fan coas mu
lleres que reteñen baixo 
ameazas e maos tratos. Das 
duas declaracións, dedúce
se que o proprietário dun 
localde Ourense vendeunas 
a un proxeneta do outro la
do do Miño. A Executiva de 
CCOO acordou "respaldar, 
protexer e prestar apoio xu
rídico ás mulleres 
extranxeiras, vítimas do su
cedido e denunciantes, da 
tal forma que estas persoas 
nunca se sintan nen illadas, 
nen desprotexidas, sobre 
todo despois de ter tomada 
a perigosa e xusta decisión 
de denunciar".+ 

Fernando Vá1que1, 
novo adestrador 
do Mallorca 

O galega Fernando Vázquez 
é o novo adestrador do 
Mallorca, logo de que a Fede
ración Española de Futbol lle 
negase a licéncia para tr~a
llar na liga española ao ar>cen
tino Mário Gómez. Vázquez 
estaba desempregado, lago 
de non ter renovado o seu 
contrato ca Oviedo, clube que 
preparou a pa~ada tempada. 
O técnico de Castrofeito, que, 
ademais do Oviedo, adestrou 
ao Compostela, ao Lugo e ao 
Lalin, entre outros, disputará a 
Copa da Uefa e terá a difícil 
misión de manter o alto nível 
de resultados da equipa bale
ar, que o ano pasado acabou 
terceira. Mais como primeira 
abriga á fronte deste seu no
vo clube, terá que conseguir 
os primeiros puntos deste 
Campionato. + 
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Operadores e sistema~financeiro t.rasla~~~ao~cff~nte _ aJalta de seguridade __ 

A desconfianla dos ~SucfariOs __ _ 
• l - -

en bancos e telefónicas 
limita o -comércio electrónico 
9* H. VIXANDE mércio electrónico, un sistema Se ben é 

de venda de bens e servizOS--cert0-que--os 
A seguridade das operacións capaz de medrar moito, pero fraudes son 
de adquisición de bens e ser- que precisa contar con instru- ha bit u a i s , 
vizos através da rede internet mentas que certifiquen a au- · constante-
ainda ten moitas lagoas e asi tenticidade dos participantes e mente os 
rexístanse moitos fraudes introduzan garantias de seguri- bancos poñen 
que rematan pagando os dade que dificulden o fraude dificuldades 
clientes mália que serian os ou que impedan que sexan os aos clientes 
bancos, as compañias ven- usuários as suas vítimas. que rexeitan o 

Nº 899 - ANO XXII 

dedoras e as operadoras de pagamento de !!:!~~~~~~~~~~§~~;~~~ telefonia as que terian que Longa experiéncia cargos na sua 
correr cos riscos para permi- tarxeta de cre-
lir o deseo volví menlo_du_n~-E~n~r~ealidade..~~ a stos q u eL__-=~~::::::_-1----!!!!!llª'11JL_:__..;___ 
sistema que pode criar un in- vizos non tanxibeis através de non realizaron eles, 
tenso movimento económico. redes, como son todo tipo de senón que levou a cabo outra 

Nas operacións económicas 
que non se realizaban en efec
tivo sempre existiu un grao de 
risco de fraude que era paliado 
por unha lexislación que perse
guía os delitos e por uns siste
mas financeiros que asumian o 
risco debido aes benefícios 
que provocaba a extensión dos 
sistemas de pagamento por 
médio de documentos varia
dos. Asi, mentres pagar cun 
cheque sen fundos ou falsifi
cando a sinatura do titular é un 
·delito, o pagamento cunha tar-
xeta de crédito substraída ade
mais de ser delito non abriga 
ao titular auténtico a facerse 
cargo do pagamento polo gas
to realizado, xa que a lei dalle 
direito a rexeitar o pagamento 
nos trinta días posteriores a 
cargar ·a factura na sua canta 
corrente. 

Nun marco de universalización 
tanto do pagamento através de 
tarxeta de creta como da rede 
internet como meio de comuni
cación con posibilidades en 
moitos campos, xurde o co-

contidos -programas de televi- persoa apropriándos~ do seu 
sión, revi.stas electrónicas ou número de tarxeta. E máis, é 
servizos de mensaxeria rosa- frecuente que non só dificul-
xa son moeda comun na ac- den a reclamación senón que 
tualidade. A billeteira electróni- neguen esa posibilidéf:de. Coas 
ca para ver programas de tele- telefónicas sucede algo seme-
visión como partidos de futbol llante. Ulfimamente rexistáron-
através de satélite garante con se várias denúncias de usuá-
seguridade absoluta ao cliente rios aos que cargaron cene- \ 
que non vai ser vítima dun xións a un 906 a razón dun 
fraude por apr9priación do nú- grande número de chamadas 
mero da sua tarxeta de crédi- durante unha hora conectando 
to. O usuário dun teléfono 906 menos de cinco segundos ca-
para mensaxeria rosa sabe da vez ~o que é evidente que 
que a factura en princípio vai non houbo conexión real e que 
reflectir o tempo real de uso do se tratou düñha avaria. lgual-
servizo e non máis. Esta duas mente, rexístanse denúncias 
son formas de comér-cio elec- de tarxetas telefónicas de pre-
t ró ni co, algo primitivo, que pagamento -unha forma máis 
buscan vías para normalizalo. de comércio electrónico- que 
De feíto, a meio prazo o siste- en realidade non teñen o valor 
ma de pagamento através de en chamadas polo que se pa-
com ércio electrónico estará ga. Todos estes abusos contri-
unificado e mesmo p.ode que buen a mermar a credibilidade 
non sexa por meio da tarxeta dos usuários nas distintas 
de creto, senón pela factura modalidades de comércio elec-
telefónica. trónico e impeden que a sua 

Ainda asi, persiste a descon
fianza e en grande parte os 
motivos están xustificados po
.1 o menos no Estado español. 

extensión sexa máis rápida do 
desexábel. 

En realidade, os abusos do 
sistema bancário e telefónico 

MULLER 

Na intemet 
son moilas as páxinas 
que oferecen adquirir fieras e senizas. 

no Estado español teñen a sua 
orixe na concepción oligopóli
ca destes servizos durante o 
franquismo, xa que tanto eléc
tricas, como Telefónica, como 
bancos serviron para benefi
ciar a determinados sectores 
sociais (as clases acomo
dadas) e zonas xeográficas 
(grandes núcleos de povoa
ción) a costa da maioria, dán-

'Non se pode viver de costas a un problema real', reseña Mariola González, concelleira da Muller 

dese casos de constantes abu
sos dos que eran vítimas os 
usuários. Se no caso dos ban
cos e das eléctricas a razón de 
'persistir a mesma cultura do 
abuso dase porque son os 
mesmos; no caso das telefóni
cas, cómpre subliñar que son 
propriedade deses bancos que 
no pasado estiveron tan ven 
cellados ao franquismo. • 

Centos de persoas saen á rua en Marin pola morte de Pilar Soto 
9* A. ESTÉVEZ 

Manuel Souto ameazou a sua 
muller de marte se seguía 
adiante co divorcio e se non 
repartia eon el parte dos bene
fí c i os do bar, do que ela 
acababa de facerse cargo. 
Cumpriu o dita e o Mércores 1 
de Setembro Pilar ·soto Garri
do morria desangrada no cen
tro de Marin tras recibir as coi
teladas do seu ex compañeiro. 
Nos dous dias seguintes, a vi
la de Marin manifestouse con
tra a violéncia sexista. Cantos 
de persoas amasaron que non 
se poden agachar máis as 
agmsións ás mulleres . 

O Xoves 2 de Setembro, as 
Mulheres Nacíonalistas Ga-

legas convocaban unha mar
cha pala vila na que participa
ron moreas de viciños e vici
ñas. Diante, a família de Pilar 
Soto portaba unha pancarta 
contra a violéncia sexista. Ao 
pasar polo lugar onde morreu 
esta muller, de pouco máis de. 
trinta anos e nai de dous ne
nos, deixaron flores. Era só a 
primeira mobilización, na que 
as MNG pediron que o conce
llo se apresentara como acu
sación particular. A concella
ria da muller axiña convocou 
un novo acto de repulsa dun
ha marte "que se ven sumar a 
unha estatística sementada 
coa vida de moitas mulleres 
que padecen unha violéncia 
de xénero instalada nesta so
ci edade como se fose algo 

h~bitual". Mariola González 
Fernández, concelleira dele
gada da Muller en Marin, si
nalou na manifestación do 
Venres 3 de Setembro que a 
violencia física e psíquica "é 
unha prática que non se pode 
agachar, ten que sair á luz e 
ser denunciada, ten que dei
xar de ser considerada como 
un problema de tipo privado 
que só corresponde tratar no 
ámbito da família". 

Manuel Souto, tras fuxir rou
bando un coche a ponta' de coi
te lo, entregouse horas máis 
tarde do crime á policía de Ma
rin. Mariola González reseñou 
que "un asasinato non se pode 
xustificar, non ten eximente, 
non se pode indultar ao culpá-

bel antes de ser xulgado, hai 
que facer xustiza". 

Non abonda co castigo 

A participación viciñal nas mo
bilizacións posteriores ao asa
s i nato amosou que as agre
sións ás mulleres saen xa do 
ámbito do privado para conver
terse nunha preocupación so
cial prioritária. "Non se poden 
adoptar medidas simbólicas, 
criar lexislación, aprobar mo
cións, que despois non se 
cumpren e quedan esquecidas 
nos caixóns", apontou a conce
lleira que resaltou a necesida
de de exixir actuacións institu
cionais. Nesa dirección tamén 
se posicionou a secretaria da 
muller da CIG que pediu medí-

das "que non se queden na sa
ída cómoda da represión que 
todas sabemos que non cam
biará nada". 

Tamén chamou a mobiliza
ción a Plataforma contra as 
Agresións ás Mulleres, da que 
forman parte a Asociación 
Galega da Muller, Alecrín, 
BNG, CIG, CCOO, Feminis
tas lndependentes, Mulleres 
Galegas na Comunicación e 
Mulheres Nacionalistas, entre 
outras. A Plataforma manifes
ta a necesidade de mobilizar
se na rua e de que a socieda- · 
de "sexa capaz de illar aos 
agresores, facerlles notar que 
son condeados e considera
dos indesexábeis polo con
xunto da cidadania". • 

f 
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O Governo achega a Euskadi a 105 etarras 

Aznar recoñece 
que os presos forman parte 
das negociacións de paz 
*CÉSAR LORENZO GIL 

Mália que o presidente espa
ñol, José M!! Aznar, afirmara en 
várias ocasións que o reagru
pamento dos presos da ET A en 
cárceres de Euskadi era un te
ma non político e que debla ser 
abordado de xeito individual e 
personalizado, o pasado 7 de 
Setembro 105 presos eran tras
ladados a prlslóns máls ache
gadas ao País Basco. A deci
sión era fundamental para o 
Gabinete central, que non que
re ficar atrás ante a opinión pú
blica no proceso de paz. Desde 
o contorno nacionalista bas
co, a medida foi menosprezada. 

Desde a trégua da ET A e os pe
dimentos unánimes das maiorias 
do Parlamento de Vitória e de 
Madrid a favor de políticas que 
permitan aos presos bascas ficar 
en presídios do seu próprio país, 
seguindo a Declaración dos De
reitos Humanos, o Governo do 
Partido Popular vive un debate 
interno sobre o camiño que se 
debia tomar na xestión da paz. 
Por unha banda, o ministro do In
terior, Jaime Mayor Oreja, é parti
dário de non transixir en nada e 
responder ao siléncio das armas 
etarras cunha actuación policial 
ainda máis exixente. A intención 
de Mayor era criar a imaxe dun 
executivo forte que dírixe o pro
ceso de pacificación sen pregar
se ás demandas dos abertzales. 

Na outra banda están os que pre
firen abrir aos poucos a billa do 
diálogo e conceder centímetros 
de xestos políticos que dean a im
presión diante da opinión pública 
de que existe interese por acadar 
finalmente a normalización políti 
ca en Euskadi. O máximo valedor 
desta doutrina é o próprio presi
dente Aznar e del é a decisión de 
rachar todos os seus princfpios 
tradicionais coa fin , non de ache
garse á ETA, senón de gañar 
imaxe eleitoral e políticamente. 

A resposta dos nacionalistas 
bascas foi case que unánime. O 

Partido Nacionalista Basca 
(PNV) considerou a medida co
mo un "acto tímido e vergoñento 
que chega tarde". Para o PNV, o 
Governo decidiu prescindir dos 
consellos do Congreso, que pre
tend ia unha política presidiária 
consensuada e organizada e 
"prefire criar unha cortina de fu
me co fin de ocultar futuros acon
tecem e nt os, como o primeiro 
aniversário do Pacto de Lizarra". 

Euskal Herritarrok (EH) foi ainda 
máis duro e cualificou este trasla
do de "burla á vontade de Euskal 
Harria". Segundo o seu portavoz, 
Arnaldo Otegi, o Governo xoga 
cos presos e utilízaos "para fa
cerlle chantaxe ao proceso de 
paz". Para Otegi, Aznar está su
frindo moito para poder manterse 
á marxe dos múltiples actos soli
dários que piden a "repatriación 
dos presos bascas" e vai facendo 
xestos artificiais "coa fin de liberar 
un pouco a pota express na que 
se converteu a situación actual". 

O certo é que a decisión do Go
verno chega nun intre crucial na 
partida de xadrez na que se con
verteu a paz en Euskadi. Lago do 
anúncio, feito primeiro por Aznar 
e lago pala ETA, de que as nego
ciacións estaban rachadas, a so
ciedade ficou algo desencantada 
e ese espírito de esperanza no fu
turo entrou nunha dinámica mar
ta. Para o PP, a decepción e as 
acusacións de inmobilismo poden 
custarlle moitos votos nunhas 
eleicións tan próximas como as 
catalanas e nas xerais, para as 
que falta ao redor de nove meses. 

Ademais , como ben apontou o 
PNV, o próximo 12 de Setembro, 
os membros do Pacto de Uzarra 
publicarán un novo documento 
que tenta fortalecer as suas ac
tuacións . Aznar tenta, con este 
xesto, non perder a sua vez sobre 
o taboleiro e evitar que a influén
cia crecente deste foro o coloque 
nunha situación da que non poida 
saír sen facer máis concesións 
que unha simple bomba de fume, 
como este traslado.• 

B. LAX E 

Un novo paso 
na definición política 

Os agoiros que desde Madrid realizan sobre a morte do Pacto de Lizarra 
e os boleros que lle cantan PP e PSOE, en duo calivera, ao PNV ("me 
importas tu, y tu, y tu, y solamente tu ... ") van quedar o próximo 12 de 
Setembro en tal paródia dos Hermanos Calatrava. Ese dia, partidos, 
sindicatos e forzas sociais farán pública unha declaración ·que marcará 
un fito no traballo comun destas organizacións por conseguir unha saí, 
da democrática ao conflito. Apontalará ese agardado documento (o 
máis importante despois de Lizarra) a Asemblea de Eleitos bascos que 
se vai celebrar o 18 <leste mesmo mes. Reunión que está a ser prepara, 
da moi ao xeito polos partidos participantes, incluido o PNV que, má, 
ha as zoroñadas internas, que recoñeceron lñaqui Anasagasti e Xabier 
Arzallus, aposta por esta via de construción nacional. Se Arzallus man, 
dou a' alguns dos seus militantes ao "ximnásio para facer músculo polí, 
tico", Otegi, que tamén recebe críticas do sector máis radical acusán, 
<loo de "soster na cadeira aos políticos de sempre", considera que estas 
duas citas van representar un novo paso na "definición política".• 
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Ensoñacións bipartidistas 
Contraataca a ensoñación bipartidista no Estado, 
contra todo respeito á diversidade plurinacional. 
Retomamos ao cénario logo das férias de verán e o 
poder mediático de obediéncia española ceiba o 
primeiro sinal da nova época: os inquéritos sinalan 
que se achega o pos,pujuismo. A dialéctica real se, 
gue a ser a mesma. O mau de Maragall non é a sua 
obscenidad e evidente (ceas co grande capital local 
a 100.000 pesetas o cuberto). O mau é o que se aga, 
cha no seu federalismo sedicente: a-asunción de 
que a única nación políticamente en xogo no Esta, 
do (como titular de direitos de eficácia prática real) 
é a española. ''Nós (Catalunya), como parte impor, 
tantísima do país, facemos unha proposta para orga, 
nizar España como unha nación federal. Acaso nós 
non somos España? E esta ~ unha resposta á posi, 
ción nacionalista que é de excluir Catalunya do Es, 
tado. Catalunya non se pode salvar eludindo a sua 
pertenza a España", vén de declarar o líder do PSC. 
Este é o plano: España existe, Galiza, Catalunya e 
Euskadi, non. A modernidade -di,se,nos- impón o 
axuste: da pluralidade a unicidade nacional. E o 
axuste non fica ai: cumpre irmos a partidos amplos, 
sen contornos definidos, sen grandes ideais,forzas, 
ou sexa, sen proxectos de transformación real, 
abandeira Maragall, e lonxe de abstracións, propón 
un modelo: o Partido Demócrata de Clinton e Go, 

re, no que acubillar desde independentismos de ter, 
túlia radiofónica até ex comunistas máis perto de 
Blair do que de O' Alema. · 

Eis a aposta das élites que goveman o Estdo: afortalar 
o xogo a duas bandas, sempre perfeitamente ínter, 
cambiábeis, e adiar sine die a cuestión nacional. 
Non hai opción a unha democratización real do Es-
tado. E perante a evidéncia do teito que atopa o PP 
en Catalunya, teritório decisivo para a conquista do 
poder político, sempre fica o ás na manga de pular 
por un PSOE redivivo. Do que se trata nesta altura é 
de reducir a capacidade de influéncia do nacionalis, 
mo,' como ideoloxia obxectivamente progresista, no 
conxunto do Estado. Nesa estratéxia cumpre inserir, 
mos a estudada ralentización da saída política ao 
conflito basco: Amar calcula cada baza en termos de 
rendibilidade eleitoral e o que verdadeiramente o es, 
paverrta é a perspectiva de que o nacionalismo basca 
formule unha proposta política unitária verdadera, 
mente autónoma respeito dos <litados de Madrid. 

E mentres na Galiza segue a desenvolver,se o pro, 
ceso de autoorganización do noso povq. Cumpre 
defendermo, lo como a mellor garantia do fracaso 
dos que teimudamente nos tencíonan impor os 
seus delírios bipartidistas. • 
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Os independentistas temen-que as Nacións Unidas defendan un armistício coma o de Angola/94 

A ONU~prefi~~ un acordo á intervención 
en Timor 
-0-G. LUCA 

O toque de queda decretado 
polo governo indonésio en 
todo o país o dia 7, demos
trouse a mellor cobertura 
para o exército deportar per
to de 400.000 persoas das 
áreas de voto independen
tista ou pasar polas armas a 
timorenses significados na 
defensa dun governo de seu 
para o território descoloni
zado por Portugal en 1974. 

A guerra desatada polo exérci
to indonésio ten como obxecti
vo militar unha povoación que 
xa entregara un tércio do seu 
censo na loita pola liberdade. 
Desde Abril pasado, recrude
céranse os crimes das Kopas
s u s, as forzas especiais do 
exército, formadas á medida 
dos comandos da infanteria 
norteamericana, e estiveran a 
piques de adiar por cuarta ve
gada o referendo. O traballo 
máis ingrato da ONU e dos ob
servadores occidentais na pre
paración da consulta popular 
foi o de convencer ao povo 
aterrorizado de que debería vo
tar en plena liberdade e con
fiañza. · 

Agora, coa excepción de Portu
gal, os paises valedores do re- _ 
ferendo observan as matanzas 
coma quen contempla un rio 
rebordado e non pode nada 
contra as forzas da natureza. 
De certo non faltaran os sinais 
de alarma na véspera da con
sulta. A vinganza que desata ~ 
governo de Habibie fora anun
ciada pola policía e o exército á 
povoación independentista du
rante o proceso repetidamente 
aprazado para a consulta das 
Nacións Unidas, pero a ONU 
apostou pola seguridade de 
contar como· valedores aos Es
tados Unidos, Austrália, Ingla
terra e Holanda. Chegado o 
momento de reconstruir os fa
llos do proceso, resulta que a 
única forza capaz de garantir 
sobre o território de Timor a 
limpeza da votación era a do 
mesmo exército e axentes da 
policía que desde hai 25 anos 
están entregados á desapari
ción física da povoación capaz 
de manifestar a vontade de in
dependéncia; os primeiros Es-

tados valedores da consulta 
bloquean desde hai duas déca
das dentro da ONU este direito 
que veñen de exercer os timo
renses. 

Desde Timor denúncian unha 
perfecta organización das mili
cias unionistas baixo o mando 
dos oficiais indo-
nésios. Tanto a 

occidentais, en particular a que 
desenvolve o Fondo Monetário 
Internacional desde o desastre 
da economía indonésia de 
1997. Bruce Gafe, intermediá
rio financieiro norteamericano 
especializado no suleste de 
Asia sinalou que esta ameaza 
sobre a economía indonésia 

non teria a eficá
cia de hai u·n ano 

versión dos dele- A 
gados da ONU, ameaza 

p~rque case to
das as axudas 
prometidas ao 
país por Ociden
t e xa foron en
tregadas. "Ainda 
que se leve a 
termo a ameaza, 
hai un ano que 
foran enviados 
case todos os xi
ros". Do estalido 
monetário do 97, 
lndonésia, un 
dos tigres asiáti
cos coa moeda 
apreciada un 
40% nun ano, 
resultou con oi
tenta millóns de 
persoas por bai
xo do límite da 
pobreza; en 
dous anos de in-

como a dos xor-
na listas portu- sobre a 
gueses que per- ' 
manecen en Ti
mor, desminte 
que. exista tal 
causa coma de
sercións de sol
dados ou crise 
de mando pois ff 
actuación · qas 
tropas, con uni
forme ou sen el, -
ten toda a apa
riéncia d·e cum
prir estritamente 
os termos dunha 
precisa cmnolo
xi a de represá
lias para o caso 
de lacarta perder 
o referendo. Un
h a parte deste 

economía 
lndonésia non 
teria a eficácia 
de hai un ano 
porque case 
todas as axudas 
prometidas ao 
país por 
Ocidente 
xa foron 
entregadas. 

. - , 

programa é a li-
beración Mérco-
re s de Xanana 
Gusmao. 

Madeleine Al
bright, a secretá-
ria de Estado norteamericana 
(ministra de Exteriores) declara 
en Hanoi, referíndose ao presi
dente Habibie, que //e queda 
pouco tempo. A Fronte de Libe
ración de Timor pergunta canto 
tempo máis se lle pode conce
der aos executores dunha ma
sacre prolongada no tempo, que 
agora renovan o xenocídio á 
sombra dunha iniciativa da co
munidade internacional. 

Conxelar axudas 
xa entregadas 

A reclamación de Estados Uni
dos a lacarta non poderia ter 
unha intensidade diplomática 
máis pobre. Clinton advertiu 
hai unha semana que o gover
no de Habibie podia ver inte
rrompida a liña de de axudas 

tervención occi
dental para sa
near a econo
mia, o paf s ten 
140.000 de habi
tantes vivindo na 
miséria. A nova 
masacre de Ti-

mor tamén pode interpretarse 
como pretexto da familia 
Suharto por desviar a atención 
do país cara a defensa da inte
gridade territorial, co benefício 
engadido dun estado de excep
ción que lle permita a represión 
de toda a protesta obreira or
ganizada desde 1997. 

Outra institución lastimada 
diante da opinion pública inter
nacional é a ONU. Hai quen 
relaciona a .. brutalidade do 
exército indonésio en Timor -co 
desprestíxio da institución cria- -
da pola Carta de San Francis- · 
co despois da guerra contra 
lugoslávia na, que o Consello · 
de Seguridade actuou como 
autoridade delegada e ben 

. mandada do mando militar da 
OTAN, governado desde o 

cuartel xeral de Virxínia. En to
do caso, a ONU tamén asumi
ra o compromiso internacional 
(Bicesse 1991) de culminar un 
proceso de paz en Angola, que 
teria como elemento central as 
primeiras eleicións libres, ga
rantidas por observadores de 
todo o mundo, a celebrar na 
ex-colónia _portuguesa. Pero a 
vitória sobrada e contrastada 
do Movimento Popular de Li
beración de Angola (MPLA) foi 
contestada palas armas polos 
mercenários da UNIT A de Jo
nas Sawimbi (pagados por Es
tados Unidos, o governo racis
ta de Pretória e parte do em
presariado colonial portugués) 
o que dera lugar a unha pri
meira protesta extraordinária
mente enérxica da delegación 
especial da ONU, seguida 
dunha fortísima presión dos 
Estados Unidos sobre o gover
no lexítimo do MPLA para que 
asinase o infamante protocolo 
de Lusaka (Novembro de 
1994) polo que se abrigaba a 
ceder parte dos poderes, aos 
que tiña direito por mandato 
democrático, á UNITA. A ONU 
apadriñou o amaño. Con estes 
antecedentes, o goverrio de la
carta ten todo o direito a espe
rar que, se cadra, Estados 
Unidos e Austrália non se ne
garían a forzar un acordo co
ma o de Lusaka cos indepen
dentistas de Timor. No entan
to, os propósitos de envio dun
ha forza internacional, recla
mada polo prémio Nobel Xime
nes Belo, perden forza. Por 
omisión, os principais valedo
res do referendo parecen pre
ferir o cobro da enorme débe
da indonésia a unha situación 
de guerra. Ao fin, un acordo á 
intervención. 

A expulsión dos observadores 
internacionais e o peche de 
fronteiras facilitan a execución 
dun preciso programa militar 
que debe realizarse en tempo 
breve e que deixa aberta a porta 
tanto para · a partición de Timor 
Leste (a pior saida para lacarta) 
como para forzar, en nome da 
estabilidade e do mal menor, un 
governo autonómico comparti
do. Pode ser que Madeleine Al
brigth se refira a esta solución 
cando avisa a Habibie que non 
queda moito máis tempo.+ 
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Córcega aumentará 
a sua autonomia 

O Estado francés fracasou 
nas suas tentativas policiais 
de rematar coa loita armada 
en Córcega -tentativas que 
provocaron excesos policiais 
tamén relacionados coa 
persecución do fraude fiscal
e por iso o primeiro ministro 
galo Lionel Jospin ofereceu 
ante a chamada Asamblea 
Rexional Corsa unha 
ampliación das competéncias 
que tiña a illa en virtude dun 
estatuto de 1991. Pero Jospin 
puxo como condición o fin da 
violéncia que exerce a Frente 
de Libertazón Nacional 
Corsa. De todos xeitos, a 
Franza non está disposta a 
recoñecer alguns direitos 
colectivos como o ensino 
obrigatório do corso -Jospin 
di que a asignatura será 
optativa.+ 

Estados Unidos debate 
a liberación de dezaseis 
independen~stas 
por1orricanos 

Os Estados Unidos estudan 
conceder o indulto a 
dezaseis membros das 
Forzas Armadas de 
Libertazón Nacional de 
Porto Rico que permanecen 
detidos desde hai vinte 
anos por accións 
encamiñadas a defender a 
independéncia do Estado 
Libre Asociado. Contodo, a 
medida non afectaría a todo 
o colectivo de presos nen 
implicaria unha 
negociación política sobre 
o direito de 
autodeterminación, 
demanda a cada máis 
crecente entre a povoación 
da illa. O aspecto máis 
negativo da proposta veu 
da esposa do presidente 
Bill Clinton e candidata 
demócrata ao Senado, que 
pediu que non houbese 
indulto. A comunldade 
latina tomou boa nota.• 

Venezuela e Brasil 
contra a intervención 
en Colómbia 

Os principais paf ses do Norte 
de Latino-américa, Venezuela 
e Colómbia están en contra a 
presenza dos Estados Unidos 
na rexión, contra o que 
planean os norte-americanos 
usando como excusa a 
necesidade de loitar contra a 
guerrilla e o narcotráfego. As 
manifestacións contra a 
intervención viñeron dos 
presidentes dos dous 
estados, que nunha reunión 
aseguraron que só admitirán 
estudar algunhas das 
propostas do governo de 
Clinton, pero que non 
permitirán a presenza de 
soldados. Desde hai anos os 
Estados Unidos están a 
provocar tensión entre as 
nacións da rexión co 
obxectivo de xustificar unha 
intervención que permita aos 
norte-americanos ter unha 
presenza armada e 
permanente coa que tutelar 
calquer proceso político en 
América Latina.+ 
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~ CitSAR LORENZO 

-~- - liéld_ár Cimara, arceblspo 
~ _ __...e..._._ñi .... énto de Olinda e Recite, ci-

.. , 

- ~es do Norte do Brasil,-1110-
rria, aos 90 anos o pasado 28 
de Agosto na mesma peque- · 
na casiña desde onde exer
ceu, até os 75 anos, o seu 
mandato sobre a lgrexa do 

_ ~stado de Pernambuco, -eon 
tres valores principais: de
núncia da inxustiza social, 
compatibilidade_ .entre socia-
1 is mo ·e Cristo e amor aos 
máis necesitados. Parte do 
seu carácter·e das suas ideas 
foron recollidas nunha entre
vista concedida en 1970 á xor
nalista italiana Oriana FaHaci. 

Camara era coñecido como o 
---, 1spo roxo ~lcume que 1nc u

so lle recoñecia con complici
d ade o papa Paulo v1, e foi 
odiado pola ditadura brasileira 
que dominou o país nos anos 
60 e 70, que incluso chegou a 
proibirlle á prensa que publica
se calquer dós seus actos de 
repulsa ao réxime. A sua coe
réncia e a defensa que fixo to
da a sua vida dos máis miserá
beis custoulle vários atentados 
e a incómoda preséncia, por 
teléfono ou en forma de metra
lla nos seus muros, dos grupos 
da ultradireita, mentres a poli-
cía vixiaba todos os seus movi
mentos e tomaba nota de can
ta visita tiña na sé de Recite. 

Este relixioso nacera no seo 
dunha família pequeno-burgue
sa, filio dun comerciante ma
són e dunha institutriz e fíxose 
sacerdote grácias a unha voca
ción moi temperá. Aos 22 
anos, fíxose fascista, formando 
parte de Acción lntegralista, 
que d.efendia o lema "Deus, pá
tria e família". "Todos ternos un 
fas-cista dentro e hai a quen 
non lle sae para tora nunca; a 
min saíume", confesou. Des
pois do contacto directo coa 
pobreza, toma partido polas 
ideas socialistas desprendidas 
directamente da leitura dos 
evanxeos, "moitos reaccioná
rios sono porque non coñecen 
a miséria e a humillación". Pe
ro as suas ideas son críticas e 
considérase a si mesmo un 
marxista heterodoxo. "A análi
se d_a sociedade capitalista de 

Marx é moi atinada, mais as 
su as ideas· teñen máis dun sé
culo e deben ser revisadas pa
ra adaptalas aos tempos ac-

/ 1 
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---~ -"'--::" ~Gando leo 1> que sucecle na 
: Unión Soviética ou na Cñina 
- vermella, as depuracróns e as 

_de guerra nas que os soldados 
son adestrados nas máis duras 
condicións, na xungla, entre ví
boras, senón que selles ensina, 
ademais, propaganda política. 
Mentres o- seu corpo aprende a 
matar o seu cerebro convénce
se de que o mundo ten uns va
lores, os do capitalismo, que de-

tuais". Para o arcebispo, as so
ciedades comunistas vixentes 
nos 60, reprooucian ós mes
mos abusos cós fascismos. 

delacións, atópolle un paralelo 
moi- forte coas ditaduras cte-di
reitas". 

Na -S"1a análise realista e des
- -=-carnada clo mundo da Guerra 

Fria,_J;amara é 
pesimista. "A dia 

ben ser defendi
dos contra todo e 
a calquer prezo". de hoxe, no ano I E 

~ 70, existen cinco ntendo 
xigantes neste 
mundo. Dous ca
pital-istas, os Es
tados Unidos e o 
Mercado Comun 
Europeu e dous 
comunistas, a 
URSS e a China 
continental, que 

En todas as suas 
viaxes ao exte
rior e nas entre
vistas que conce
deu ao longo da 
sua vida , como 
esta con Oriana 
Fallaci , o arce
bispo , quixo ra
char o tópico do 
Brasil como un 
país de "samba, 
carnaval e café" 

por xustiza", 
afirmaba, "unha 
mellor distribución 
dos bens. 
Hai moito 

- se repartiron o 
mundo en lalta e 
volverán facelo 
porque todos son 
igualmente impe-

colonialismo nos 
nosos di as". 

rialistas, e hai ou-
tro -xigante, con 

- pés ge Lama, o 
Mund.o Subde
senvºlvido, que é 
utilizado por to
dos os demais e 
que ten que to-
mar -consciéncia de si mesmo 
parª poder tom-ar un camiño 

_diRno e-alteo a todos eles". 

- Pulso firme 
ante a barbárie fascista 

Dom Hélder, como era chamado 
polos seus fregueses, arreme
teu unha e outra vez contra o 
sistema político dos militares 
brasileiros, que, seguindo as 
consignas da "Operación Cón
dor", deseñada no Pentágono 
norteamericano, e apoiado na 
Escala Militar das Américas, de 
Panamá, quixo cortar de raíz 
calquer devaneo anticapitalista 
coa terríbel efectividade da tor
tura. Camara chamou a aten
ción do mundo acerca dos exce
sos que se cometían contra os 
detidos en comisarias e cuarteis 
e foi un dos primeiros que aler
tou sobre a xeralidade do crime 
institucional en toda América la
tina. 'Todos os militares do Co
no Sul teñen axuda militar dos 
Estados Unidos para esmagar 
calquer intento de revolución. 
Non só hai escalas superiores 

e desvelar a si
tuación dun 
imenso território 
de contrastes, 
que ten no Norte 
e no Norleste a 
sua tace máis 
crúa, con epidé
mias constantes 

e grandes caréncias entre a po
voación, .e no Sul urbano, na 
época da ditadvra, actos de 
protesta, moitas veces armada, 
en forma de guerrilla urbana, 
que era contestada desde o po
der co uso indiscriminado da 
tortura máis terrorífica. Camara 
falou en múltiples ocasións dos 
diferentes métodos: as descar
gas eléctricas na língua, no ano 
ou xenitais, as patadas con bo
tas de ferro que acaban destro
zando os testículos das vítimas, 
o afogamento parcial e outras 
formas de facer sufrir que tan 
ben coñecemos e que aparece
ron, copiadas, en países como 
Chile, Arxentina, Paraguai, Uru
guai ou Bolívia. 

Receitcís complicadas para o sufrimento do Terceiro Mundo 

Para Camara, o capitalismo e o 
neocolonialismo ao que se tiña 
que enfrontar Latinoamérica 
criara unha sensación de inxus
tiza que non se podia admitir. 
"Entando por xustiza", afirmaba, 
"unha mellar distribución dos 
bens . Hai moito colonialismo 
nos nosos dias. Os Estados 
Unidos gañaron, entre 1955 e 
1970, once mil millóns de dóla
res en América do Sul, e esta é 
unha cifra da Universidade de 
Detroit. Basta dicer que por un 
tractor canadiano, Xamaica de
be pagar o equivalente a 3.200 
toneladas de azucre". 

O "bispo roxo" foi várias veces 
candidato ao Prémio Nobel da 
Paz, ainda que sempre o seu 
nome ficaba no fundo da bul
sa dos académicos suecos, 
superado por homes máis có
modos para Ocidente, como 
Henry Kissinger ou Willy 
Brandt. Mais o seu ideário 
respondeu sempre á sublima
ción deste obxectivo: lograr a 
paz para procurar a sobrevi
véncia. "No Terceiro Mundo 
estamos soportando tres gra
os de violéncia que van da 
man", explicaba, "o primeiro 
grao é a violéncia que se des
prende da inxustiza do capita
lismo, o segundo, xurdido di
rectamente deste, é a respos-

ta dos descontentes, que que
ren que as causas muden, 
que buscan ao través das ar
mas o reverso da situación; 
pero de ai xorde o terceiro 
grao de violéncia, a violéncia 
fascista, que quer manter ~ 
priviléxios e que ten todos os 
meios para desbaratar calquer 
intento na sua contra". 

Para Camara, as insurreccións 
armadas no Terceiro Mundo 
non tiñan futuro, xa que esta
ban destinadas a fracasar e só 
conseguirían "deixar ao seu 
paso un ronsel de mutilados e 
mortos, mentres os militares 
torturadores ven como medra 
o seu poder, alimentado polo 

medo irracional dunha socie
dade inmatura para .comp_ren
der que as demandas deses 
mozos, que r~u.ban bancos pa
ra comprar armas coas qu.e 
secuestrar diplomáticos es
tranxeiro-ª, son 1-exítimas". · 
Neste sentido, o arcebispo cri
ti cou a irrxenuidade do Che 
Guevara. "Foi o xénio da gue
rrilla en Cuba. -El conseguiu 
vencer a Batista e non Castro. 
Pero desde un ponto de vista 
político, era bastante menos 
xenial e asi o demostra a sua 
marte. Tentou facer a revolu
ción en Bolívia, onde hai unha 
imensa masa que vive por de
baixo do nível humano, sen 
esperanza nen consciéncia 

para se sublevar. E ali ficou só 
e os expertos na loita contra a 
guerrilla devorárono" 

A solución á difícil situación 
que vive o Terceiro Mundo re
side, segundo a sua experién
cia, en seguir as doutrinas de 
Gandhi e de Luther King. "Non 
hai que ser impacientes, pero 
débense exixir, sen derramar 
sangue, os direitos dos pobres 
e lograr que sexan conscien
tes da sua miséria. Deben ser 
eles, coa forza do idealismo 
masivo, os que se rebelen 
contra os que os explotan e 
obteñan, mediante o diálogo e 
as ensinanzas de Cristo, a re
dención do seu estado".• 

A situación de desigualdade 
dentro do próprio Brasil era o 
seu grande cabalo de batalla, 
en canto á relixión se retire. 
Para Camara, o cristianismo 
debia responder ás demandas 
dos homes durante a sua vida 
e non pregoar o conformismo, 
como tradicionalmente se fixe
ra. "Hai. zonas no meu país que 
lembran á prehistória: os ho
mes viven nelas como vivían 
na época das cavernas e son 
felices comendo o que atopan 
no lixo. E a esas xentes, que 
quere que lles diga? Que teñen 
que sufrir para ir ao Paraíso? A 
eternidade comeza aqui na Te
rra, non no Alén". • 
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Censura e 
liberdade na Rede 

Os operadores da can/e galiza 
do irc-hispano.org, queremos in
formar do acorrido nesta canle 
entre os días 28 e 31 de Agosto. 
O 28 esta canle, unha das duas 
únicas, que realmente funcio
nan, nas que se tala galega, foi 
pechada sen prévio aviso. Leva 
máis de tres anos funcionando e 
pódese atapar nas principais re
des de irc. Cando os operadores 
da can/e ga/iza nos percatamos 
do seu peche 
pedimos expli-
cación s aos 

Aresposta 
destes foi que 
fora pechada por 
"actttudes 
pro-terroristas" 
e que a decisión 
estaba tomada e 

operadores do 
irc hispano (ir
cops}. A res
posta destes 
foi que tora 
pechada por 
"actitudes pro
te rrori s tas" e 
que a decisión 
estaba toma
da e era irre
vocábel. Os 
operadores do era irrevocábel. 
irc-hispano 
non se moles-
taron en talar 
con nengun dos máis de 65 ope
radores rexistados da canle Ga
liza para contrastar a versión. 

Posteriormente, por médio do 
usuário que fixera a denúncia 
que motivou o peche, interámo
nos que apresentara uns "logs" 
falsos nos que vários usuários 
habituais da canle mantiñan con
versas en apoio do terrorismo. 
Tras confesar o autor destes 
/ogs a falsedade dos mesmos, 
diante do irc-hispano afirmou 
que provocara o peche da canle 
como vinganza polo seu desre
xisto da canle, que fara motivado 
por nukear a outros usuários. In
formándonos ademais que o pe
che tora sinxelo debido a que os 

Brro Hi toria 
do 

Nadónu1is1110 Gaie.go 

ANOSATERRA 

operadores do irc levaban tempo 
gravando as conversas que nela 
se producían porque lles parecia 
sospeitosa. Nós queremos mani
festar que o único motivo de sos
peita que puidemos dar é o uso 
do galega e as tendéncias na
cionalistas da canle. 

Finalmente o dia 31, e tras as 
contínuas protestas dos usuá
rios, a dirección do hispano re
coñeceu o seu erro e reabriu a 
canle ás 17:30. Este usuário 
mesmo abriu unha páxina web 
na que recoñece a sua acción e 
pide excusas pola mesma. 
http://www.arrakis.es/-kenlha/ 
ou members.xoom.com/-kenlha 

Só nos resta agradecer a vieras 
(www.vieiros.com) o interese de
mostrado pola situación da canle 
e que informase pontoalmente 

de todo o ia ocorrendo. E ao 
MDL o seu apoio e rápida mobi
lización. (http://members.es.tri
pod.de/lingua/canaJ3.htm )• 

Os OPERADORES DA CANLE 
#GALIZA NO mc.-ffiSPANO.ORG 

A perda 
do asilo de anciáns 
O asilo de anciáns situado no N2 

1 da rua Adelaida Muro, ten a 
sua orixe nun acto de filantropía: 
Foi custeado por un grupo de 
coruñeses, entre os que desta
caba Adelaida Muro Barbeito, 
quen doou toda a sua fortuna ás 
lrmás dos Anciáns Desampara
dos, que tiveron o seu primeiro 
asilo na rua Sinagoga. O edifício 
actual foi levantado entre 1888 
e 1897 polo arquitecto municipal 
Juan de Ciórraga quen doou os 
terrees xunto con outros coruñe
ses e coruñesas, ademais dos 
planos e a dirección das obras. 

O arquitecto Juan de Ciórraga é 
tamén un dos autores do Pri
meiro Ensanche da cidade da 
Coruña, e está considerado co
ma o introdutor das galerías 
acristaladas na nasa cidade, 
senda as da fachada posterior 
do asilo o mellar exemplo ca 
que contamos no bairro. 

Coa aprobación do novo Plano 
Xeral de Ordenación Municipal, 
o edifício do asilo deixou de figu
rar no catálogo de edifícios de 
interese histórico-artístico, per
dendo a protección da que dis
frutaba. Ademais a parcela onde 
se ubica terá uso residencial, fa
cilitando asi a pronta desapari
ción do edifício e o translado da 
institución, á zona de Eiris. 

No anterior catálogo, na ficha 
124, o edificio tiña recoñecidas, 
no apartado relativo ao interese 
de carácter arquitectónico, 
"cualidades artísticas, construti
v as e de deseño" tamén se 
mencionaba o interese de ca
rácter urbano "ao ser de grande 
tamaño e fachada singular ca
racteriza visualmente a zona': e 
sobre todo, salientábanse coas 
máximas cualificacións o intere
se de carácter físico: "edifício en 
bon estado de conservación" e 
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máis o interese funcional: "Edifí-
cío en pleno uso, adaptado per-
feitamente ao mesmo e á sua 
función específica". Tamén se 
facia unha breve relación de ca-
racteres singulares: "de grande 
amplitude; ben orientado; ten 

1 horta e xardin amurado e no 
centro do Asilo está a Capela 
gótica deste estabelecimento." 

O asilo ten, indiscutibelmente, va-
lores arquitectónicos, e non seria 
difícil a sua 
restauración 
ou restitución, . 
podendo mes-
mo admitir, de- O arquitecto 
bido ás suas Juan de 
caracterís-
ticas, e aos te- Ciórragaé 
rreos que o ro- tamén un dos 
dean, obras 
de mellara e autores do 
ampliación Primeiro 
que o fixesen 

Ensanche da a inda máis 
axeitado para Coruña, e 
a atención dos 
maiores. En- considerado 
tendemos que 
as consecuén-

coma o 
cías da desa- introdutor das 
paric1on do galenas 
Asilo son mas 
para o naso acristaladas. 
bai rro, e para 
a cidade da 
Coruña: 

Váisenos .privar dunha dotación 
socialmente útil, que está a pres
tar uns servicios aos anciáns 
máis necesitados, e que está lo
calizada no corazón do bairro e 
da cidade, senda por isto fácil- -
mente accesíbel para calquer. 

~U///~ 
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Ra¡oy quer máis 
titulados no PP de 

. Galiza. Hai alguns 
anos, o actual 
ministro de cultura 
publicara no Faro de 
Vigo unha série de 
artigas para defender · 
que a intelixéncia se 
transmitia de pais a 
fillos, pola Gélula. Pai 
universitario, fillo 
culto, viña dicer o 
fillo do maxistrado. 

Fraga entra a paus 
cada semana no 
galiñeiro e sae 
perdido de prumas 
para declarar que non 
hai máis galo ca el. A 
seguir, escóitase o 
canto de Saltar, 
Cuiña, Palmou, 
Cacharro e Romai. A 
cultura política de . 
Fraga é a do 
franquismo, a de crer 
que non existe o que 
se censura. Os seus 
conselleiros fan .. 

política mentres el se 
reserva o papel do 
renovador. 

O valor das cidades 
m ídese polo das su as 
dotacións urbanas. 
Que llo digan a Vigo, 
que en cincuenta 
anos veu pechar 
coléxios, cines e 
teatros· do centro e 
está a piques de 
vender o seu único 
asilo para especular 

Cremas que o traslado do Asilo 
non resposta a un proceso de 
descoberta e atención dos re
querimentos sociais máis urxen
tes, xa que o que obtemos a 
cámbio son máis vivendas de 
alto custo, que se ben poden 
traer como consecuéncia carta 
revalorización (económica) local 
non son unha necesidade priori
tária nesta área, de feíto xa hai 
operacións realizadas, e estan
se a construir outras promo
cións de vivendas de luxo, nesta 
rua de Adelaida Muro. 

_ 1 co solar e macizar 
1 unha migalla máis. 

Que unha localización sexa 
"apetecíbel", non é razón abon
do para autorizar a construción 

1 Pero non todo van ser 
: liquidacións porque 
1 agora oferécenlle un 
1 casino. Bingo! 

:;; 

r· 
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1 O Concello de Ferrol 
1 avisa mediante un ir¡ ) 1 
1 breve comunicado a 
1 diários e emisoras que 
1 non se poderá 
1 estacionár na rua 
1 
1 Dolores por causa das 
1 obras. Diário de Ferro/ 
1 interpreta a nota com~ 
1 
1 

o que é publícaa cun 
título a unha coluna na 1 

1 páxina 5. Pala sua 
1 . canta, La Voz de 

Galicia converte o 
texto en anúncio de 
pago a cinco colunas. 
A incontinéncia 
publicitá~ia do 
periódico é tal que no 
anúncio inclúe o saúdo 
e a asinatura do xefe 
de prensa do Concello. 

Moitos concellos 
galegas ignoran a 

1 
língua do país na sua 
comunicación cidadá. 

1 A l~i di que non están 1 
1 abrigados a 
1 empregala. A 
1 corporación de Castro 
1 de Rei proclama o 1 
1 galega como língua do 

• 1 concello e o TSXG e o 
Supremo, desde . 
Madrid, dinque 
discriminan o español 
e polo tanto están fara 
da lei. Non hai 
bilinguismo armónico 
sen xustiza 
discriminada. 

V "Mallan nos 

1 na~ionalistas: 1969-
1 1 ~99", titula o 
1 semanário irlandés An 
1 Phoblachtque ilustra-a 1 

primeira páxina coas 1 
1 cabezas rotas póla 
1 policia inglesa na rua 
1 
1 Ormeau, no Ulster. Os 

1 unionistas exercen a 
1 paus o direito a 
1 cruzaren en procesión 

co retrato de Isabel 11 

diante das casas dos 
nacionalistas. Os 
ingleses tratan aes 
irlandeses coma os 
cristianos trataban a· 
musulmáns e xudeus 
en Córdoba e Sevilla 
en 1500: cruz, tambor, 
capirote, Cristo rei e 
caña ao que non 
aplauda.+ 
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de vivencias: A cantidade de re-
sidéncia que un solo pode so-
po"rtar debe gardar unha rela-
ción coa disponibilidade de zo-
nas verdes, e coas caracterís-
ticas das ruas e espácios públi-
cos que rodean e serven a cada 
zona, co fin de garantir as me-
llores condicións ambientais po-
síbeis para a po_voación. A vi-
venda, os parques, as prazas e 
as ruas, as diferentes dotacións 
e servícios, os edifícios institu-
cionais, etc. configuran os luga-
res onde desenvolvemos a nosa 
actividade vital, constituen o no-
so médio ambiente e teñen un-
ha influéncia imediata na calida-
de de vida de quen habita neles. 

O contexto urbano no que se 
atopa o asilo padece unha pro-
gresiva e intensa densificación 
nun entorno no que os espácios 
públicos .. axardinados seguen a 
ser un ben escaso. Na rua Ade-
laida Muro o Plan Xeral prevé, 
edificabilidade abando para uso 
residencial. Por iso pensamos 
que r:ion se pode xustificar nen 
social nen éticamente a substitu-
ción do asilo, que está levantado 
nuns terreas que podemos con-
siderar, moralmente, como de ti-
tularidade pública, por novos 
edifícios residenciais privados. 

Alguns habitantes (sofridores) 
da cidade sentímonos estafa-
dos, vendo que estamos diante 
dunha operación desastrosa 
que destrue parte do património 
e da história da Coruña, priva a 
un bairro dunha dotación de 
grande utilidade social e contri-
bue a agravar as caréncias ur-
banísticas existentes na zona. A 
operación é típicamente conser-
vadora no relativo á rendabiliza- . 
ción lucrativa do solo, pero ver-
goñentamente esrragadora do 
espácio e dos valores públicos. 

Dito doutro xeito: Pode que o 
negócio esteña claro, pero o be-
nefício non.• 

Corncnvo RUADERFcuPFRAaóN 
ÜRBt\NAEAMBJENTAL 

COLECTIVORUA@ESCEA.COM 

A Antón Bértolo 
lrmán Antón, camarada: levá-
ronte, mais non- te feches. Non 
hai quen de levarte de onda nós 
mentres haxa amigos vivos que 
lembren a tua memória, . o teu 
senso de vida, a tua própria vida 
de galega de ben, nacionalista. 
Es tacho, guieiro e espello no 
que nos miramos todos aqueles 
aos que nos füeche go?ar da 
tua amizade, da tua rexa pre-
senza de home de ben, amigo 
dos teus amigos, desinteresado, 
nacionalista sempre. 

Agora véxote con Ornar Ka:yhan, 
teu amigo mediterráneo, q1,.1en co-
ma ti amou a poesía e o viño. 
Cánto adeprendeu desde que es-
t'ades xuntos! Coñece -contigo 
claro-, o Sousón e o Brancellau 
(este segundo Ferrin ten nome de 
deus celta), o Tinta Femia, o Caí-
ño, o Retinto e o Pedral. Sen es-
quecer a Trinidade Branca com-
posta polo Albariño, o Treixadura 
e o LGureiro, que nas proporcións 
que ,ti sabes fan un caldo excelen-
te. As veces discutides das cuali-
dades do viño mais non se poden 
comparar os hidromeles, ou os vi-
ños con incenso e especias das 
que tanto gasta Ornar, cosque ti 
lle apresentas e que antes citei. 
Por iso agora Ornar Kayhan está 
interesado por Galiza e sabe que 
chega até o Mondego e que mi-
ñotos son tanto os dunha coma 
os da outro ribeira do Miño. Ta-
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mén gasta da Lamoreira, que an
tes de coñecerte non comia, e da 
galiña á cabidela, na de Sabela, 
en Troviscoso, 
ou a raia en 
caldeirada na 
casa Traila, en 
Cangas, ou as 
xoubiñas friti
das con pe
mentos na Ta
berna do Jefe, 
tamén en Can
gas, onde te 
atopas con 
Carmeliña, 
amiga sempre, 
e con tantos e 
tantos dos que 
te admiranos e 
queremos. 

No derradeiro 
cocido. que fi
xemos en 
Poin, estou 
vendo como 
gozabas co 

lnnán Antón, 
non hai quen de 
levarte de onda 
nós mentres 
haxaamigos 
vivos que 
lembren o teu 
senso de vida, a 
tua própria vida 
degalegode 
ben, 
nacionalista. 

xeito no que aquel dia tocaba o 
Xocas, sempre mestre. Tocache 
o bombo e beillaches e cantamos 
todos. Houbera fotografias que 
eu conservo xunto coas que fixe
mos na casa de Parada, en Arbo, 
o día da lampreia. De Poio fálta
me unha que fixemos ao final da 
festa, Gonzalo, ti e máis eu. Non 
sei quen a fixo pero estou seguro 
de que acabará aparecendo. Pa
lito, xa sabes, anda a gardar todo 
o que atopa que teña relación 
contigo e alg'un dia aparecerá a 
devandita fotografía. Tamén Fo
tán anda en procura de todo o 
que teña relación contigo. Como 
é tan meticuloso xa ten moitas 
causas ordenadas. 

Gonzalo, en homenaxe a ti, sei 
que fixo un debuxo, Roél com
puxo un poema e eu, que non 
sei facer nada importante, es
créboche ésta carta en lembran
za de tantos dias ... Até sempre, 
·querido amigo Antón.• 

XAIME ENRÍQUEZ 

Valentia para 
rematar co lume 
Nun artigo publicado o 8 de aA
gosto o Conselleiro de Medio 
Ambiente da Xunta de Galicia, 
Carlos del Álamo, realiza unha 
serie de afirmacións que consi
dero profund~mente erróneas. 

En primeiro lugar, despreza a in
fluencia do factor "espécie" sobre 
o comportamento dos incendios 
forestais. Existen certas especies 
que, por diversas circunstáncias, 
son máis proclives a propagar in
céndios que outras. As coníferas, 
como o Pinus pinaster, teñen re
sinas que son altamente inflamá
beis; por iso, entre outras razóns, 
arde con máis facilidade un pi
ñeiral ca unha masa de car)Jallos 
(Quercus robu(j, que non ten es
tas substáncias. 

Por outra banda, entre as actua
cións básicas á hora de progra
mar a loita contra os incendios 
forestais, inclúese a plantación 
das chamadas "barreiras ver
des", franxas de frondosas ca
ducifólias que rompen a conti
nuidade do combustíbel e for
man unha barreira que non im
pide , por suposto , pero frea o 
paso do lume xa que manteñen 
unha humidade alta no interior 
da masa dando así unha boa 
oportunidade de ataque para as 
equipas de extinción. 

Di Del Álamo no seu artigo que 
as "espécies autóctonas no son 
incombustíbeis, como crian moi
tos". E obviamente ten razón ; pe
ro a relación entre a espécie que 
vexeta nun lugar e a facilidade 
de propagación dun incéndio non 
admite opinións, é un feíto. 

Comparto co Sr. Conselleiro a 
afirmación de que "a/guén queima 
o monte' e os dados a este res
pe ito son incontestábeis . Mais 
considero que erra cando iguala 
dous conceptos distintos: saber 
quen queima o monte e demos
tralo ante un xuíz. Os montes ga
legas son queimados, principal
mente, polos gandeiros que nece
sitan gramos tenros para que as 
suas reses se alimenten todo o 
ano. E son queimados palas em
presas madeireiras que precisan 
de máis superficies para plantar 
espécies de medre rápido e moi 
produtivas a curto prazo. N<?n son 
as meigas que di o Sr. del Alama. 
Son intereses económicos. 

Calquer persoa que tente levar a 
cabo unha programación de re
povoacións, cortas e traballos sil
ví colas (Ordenación de Montes) 
nunha zona gandeira, verá que 
un paso fundamental é pulsar a 
opinión dos grandes proprietários 
de gando, e con toda segurida
de, escoitará como o ameazan 
con queimar as plantacións se 
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non se mantén unha determina
da superficie para o pasto. 

Entendo absolutamente demagó
x i ca a· pregunta que fai o Sr. 
Conselleiro ao se referir á limpe
za dos monte·s como medida de 
prevención: "¿Alguén ere que a 
solución para evitár os incéndios 
do Amazonas é desbrozar a sel
va? A comparación non é válida 
porque existe unha diferencia 
cualitativa: a selva amazónica é 
un bosque virxe que posue o seu 
próprio ecosistema en equilíbrio 
(crebado pala agresión humana), 
mentres que unha imensa por
centaxe do monte galega está 
constituida por plantacións artifi
ciais de espécies de crecimento 
rápido (piñeiro do país Pinus pi
naster e eucalipto Eucalyptus 
globulus, fundamentalmente) 
que non constituen a vexetación 
climácica (amáis alta da escala 
de evolución natural) da costa 
atlántica. Estas plantacións pre
cisan da constante intervención 
humana para o seu mantimento. 
Entre estes tratamentos é pri 
mordial , para minimizar o risco 
de incéndios, levar a cabo rozas 
ou limpezas do mato. Non se tra
ta de destruír o sotobosque, se
nón de eliminar combustíbel. 

Tamén coincido plenamente co 
Conselleiro na sua exposición final 
cando di que é vital previr actuan
do sobre a educación forestal , 
máis a longo prazo, e a disuasión 
policial, como medida imediata, 
asi como cando afirma gue cóm
pre afondar nas investigácións so
bre os causantes dos lumes, para 
poder demos-
trar ante un tri-
bunal o que to
do o mundo 
sabe. 

O problema 
clave dos in
céndios fores
tais na Galiza 
é que os parti
dos políticos 
que governan 
en cada mo 
mento necesi
tan que as ci 
fras de incén
dios mellaren 
de ano en 
ano , de ma
neira que se 
invisten cant i
dad es imen 
sas de fundos 
públicos na 
extinción, dei 
xando de lado 
a prevención . 

O que precisa 
o monte gale
ga é valentía, a 
valentia dalgun 

O que precisa o 
monte galego é 
a valentia dalgun 
partido de 
destinar parte 
dos gastos de 
extinción á 
prevención: 
a limpar, a 
promover o 
estabelecimento 
de manchas de 
vexetación de 
ribeira e de 
frondosas e a 
criar unha boa 
infraestrutura de 
pistas. 

partido que se atreva a destinar 
parte dos gastos de extinción á 
prevención: a !impar os montes, a 
promover o estabelecimento de 
manchas de vexetación ripícola 
(de ribeira) e de frondosas autóc
tonas que constituan discontinui
dades no combustíbel, a criar un
ha boa infraestrutura de pistas 
que faciliten as posteriores e ne
cesarios ,labores de extinción ... 

Son estas, actuacións que pre
cisan de moitos cartas e tardan 
tempo en dar os seus froitos, e 
as eleicións só tardan catrn 
anos en chegar. 

Mentres continuemos coa políti
ca actual, o problema dos incén
dios non se ha· solucionar.• 

MARCOS FERREIRA AMOEDO 
ENXEÑEIRO TÉCNICO FORESTAL 

(VIGO) 
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A NOSA TERRA 

-0- ALEXANDRE XIRÁLDEZ 

O repertório musical galego vén 
de saldar unha débeda coa mú
sica medieval. Aló polo século 
XII na Catedral compostelá can
tábase a vida do Apóstolo San
tiago, a traslación do seu corpo 
até Galiza e a peregrinación pa
ra adora.lo. Estes cantos medie
vais poden ser gozados agora 
grácias á gravación completa da 
música do Códice Cali.xtino, on
de e conservan, da man do c<Y 
ro Vltreia. Pero á Xunta, em· 
barca da nos fe texo xacobeos, 
non lle ahonda que se recupere 
o que para o cantante e director 
do coro, Fernando Olbé , é "o 
monumento musical máis im
portante da cultura xacobea". 
A administración do país unica
mente achegou uns cartos para 
a produción, non para a edi· 
ción, e o Xacobeo 99 nen iso. 

Os catro discos compactos, de 
máis de setenta minutos de dura
ción cada un, recollen por pri
meira vez toda a música do Códi
ce. A parte da importáncia musi
cal, o tamafio do resultado final 
fai que sexa µn traballo único na 
história musical galega. Para fa
cer esta gravación houbo que es
tudar polo rniúdo a rnatéria musi
cal contida nos libros. Asi descu
briuse que "de moitas das obras 
só se coñecia a parte polifónica, 
non a monódica", explica Olbés. 
De feíto a polifonia foi a que si
tuou a Galiza na "vangarda musi
cal da época" pois naquel entón 
esta construción musical era "o 
último na música ·europea". 

Cómpre ter en conta que o século 
Xll foi o momento álxido das pere
grinacións xacobeas e Composte
la converteuse nunha das tres me
tas da Cristiandade · xí.níto con 
Roma e Xerusalén. Debido a isto, 

·.Guieiro··. 
CULTURAL 

as anovacións máis importantes 
da cultura ocidental deixaban a 
sua pegada na capital galega. Por 
suposto tamén a música, sobre t°' 
do a de carácter relixioso. Naquel 
entón Fráncia era a rexión cristiá 
que estaba roáis adiantada no as
pecto musical, sobre todo a orde 
de Cluny que mantiña o seu cen
tro no país galo. E os rnonxes clu
niacenses mantiñan relación flui
da coa cidade santiaguesa. Foi 
grácias a estas circunstáncias que 
o Códice contén a prirneira mani
festación artística da polifonia, 
que se viña labrando desde habia 
dous séculos. 

Ultreia precisou dous anos de tra
ballo para rematar o proxecto 
pois a execución e gravación de 
músicas medievais, a parte dun 
estudo prévio, ten as suas pecu
liaridades. Deste xeito, os com
poñentes do coro e os técnicos 
de son desprazáronse ao Mostei
ro de Santa Cristina de Ribas de 
Sil e ao Santuário de Abades pa
ra "respectar o ambiente sonoro 
da música antiga". Pero estes es
pácios, ideais para a execución 
do canto medieval, deberon ser 
acondicionados para efectuar a 
gravación. Foi o caso do Mostei-

ro de Ribas de Sil, onde houbo 
que levar un xerador xa que non 
habia enerxia eléctrica. 

Nestas datas o coro Ultreia está 
. a apresentar o traballo. Sen em
bargo semella que a execución 
íntegra do Códice ten máis éxito 
fora que dentro da Galiza. Men
tres que no país "unicamente 
irnos actuar en Pontevedra e en 
Santiago, pois ainda non nos 
chamaron doutros sítios, recibi
mos xa numerosas peticións de 
Portugal e de Fráncia", confesa 
un dos membros do coro. 

Desleixo da Xunta 

Mália a releváncia <leste traballo e 
as dificuldades que implicou a sua 
realización, a Xunta de Galicia 
apenas se comprometeu no pro, 
xecto. Resulta difícil imaxinar o 
critério musical que ~iu a Con
sellaria de Cultura para subven
cionar o traballo de música antiga 
Sibila Galaica do catalán Jordi Sa
ball na Catedral de Compostela e 
desprezar a recuperación do Códi
ce. A Xunta unicamente conce
deu subvención á produción. Asi 
e todo, os arredor de sete millóns 
que custou executar e gravar as 

···········································/·····················: 

O Códice Calixtino 
Co nome de Códice Calixtino 
existen outros moitos manus
critos miniados en Europa, 
pero o que se conserva nos ar
quivos da Catedral santiague~ 
sa considérase o prototipo e o 
máis antigo e completo de to
dos. Este Códice, no que tr.a
ballou Ultreia, consta real
mente de cinco libros que r~
collen a litúrxia da Catedral, 
os miragres realizados polo 
Apóstolo, a translación do 

seu corpo desde Haffa até Ga
liza, o relato fantástico de 
T urpin e a primeira guia de 
peregrinos desde Fráncia. 

O Códice recebe o nome de 
Calixtino porque atribúeselle a 
sua autoría ao Papa Calixto II. 
En realidadé, trátase dunha 
obra colectiva e que en gran
de parte foi confeccionada a 
meiados do século XII por 
abades franceses.• 
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obras correron cáseque integra
rnente a costa dos próprios mem
bros' de Ultreia, que levan catorce 
anos na recuperación da música 
galega antiga. A R.ádio Galega for
neceu os aparatos técnicos como 
é habitual nas suas cofaboracións. 

T ampouco houbó axudas públi
cas para a edición do disco, que 
correu a cargo da editora santia
guesa Clave Records: Deste xeito, 
os compoñentes do grupo tamén 
tiveron que "poñer carros do seu 
próprio peto", di Olbés, para po
der ter en disco o labor de dotis 
anos. Nun primeiro momento o 
Instituto Galega das Artes Escéni, 
cas e Musicais (IGAEM) compro
metérase a adquirir unha série de 
discos para abaratar o custo da 
edición pero logo botouse atrás 
incomprensibelrnente. A .carén
cia de axudas institucionais mo
tivou que o. prezo de venda ao 
público sexa relativamente alto, 
11.975 pesetas, e que unicamen
te se fixesen cincocentas cópias. 

Contado, o que máis surprende 
aos membros de Ultreia é que a 
sociedade encargada da xestión 
do Xacobeo 99 non amasase inte
rese nengun pola gravación dos 
cantos catedralícios na época de 
máximo esplendor do Camiño 
cando leva gastado verdadeiras 
millonadas en actuacións baixo o 
lema "Galicia é unha festa": Se
mella que a Xunta non ten pre
sente que este proxecto supón a 
recuperación da. "máis importante 
música antiga xacobea". Olbés 
ten a sua explicación para o des
leixo institucional neste Ano 
Santo: "o Xacobeo foi polo comer
cial, polo que chama a atención ~ 
non se fix.ou na cultu~~:·. E é que 
"os grupos que fan este tipo de 
música, de recuperación da músi
ca andga, non receben axuda", 
quéixase resignado o director.+ 

lnfemo e 
Paraíso 

~ ~OIS DIÉGUEZ 

" // . 

t...7l!Js imaxes utilizadas pola Bí
blia para apresentar-nos simbolica
mente o infemo ~eben ser interpre
tadas correctamente. Máis que un 
lugar, o infemo é a situación de 
quen se arrecia libre e 
definitivamente de Deus". Dbco isto 
o Papa hai uns días e nós ficamos 
tristes. Co terror que pasamos na 
nosa infáncia ao lle poñer realismo 
aos terroríficos sermóns dos frades 
que o tio Manuel traía pola Semana 
Santa, e vén agora o Papa e nada, 
que cliso nada de nada. E que fare-: 
rnos con aquelas irnaxes dos primei
ros venres de mes metidas a berros 
nos nosos ouvidos, nas quv n~s po
ñían as artistas de cine por nós ve
neradas (sempre eran mulleres as 
que se condenaban) a arder eterna
mente nas chamas do írifemo, un 
lugar que sen saber por qué situába
mos no centro da terra mái.s ou me
nos? Como faremos para aillar e bo
tar de nós aqueles terrores que 
enchian o noso maxin cando imaxi~ 
nábamos os carpos nus e sentíamos 
os ardores sexuais con que nos cha
maba a vida? Aquilo gravou o noso 

· ser, definiu-no e quedou aí, agacha
do, por moito que despoi.s, ao ser 
libres de pensamento e racionais o 
botásemos da nosa consciéncia. Te
remos, agora, que lle pedir ao Papa 
unha indemnización por danos e 
perxuízos, ou que!, e á Igrexa outro 
tanto, por fantasiosa e abouradoura 
das nosas mentes puras asi encanda
lizadas . 

''/l7ll 
L/Paraíso existe, pero non é 

unha abstración nen un lugar físico 
entre as nubes, senón unha relación 
viva-e persoal con Deus". Arre 
demo, que delírio! Co <loado que é 
pasar a vida de pecado en pecado, 
pois así resulta o mellor goce, e ao 
achegarmo~nos á marte arrepender
nos sen máis para gañar o ceu (o 
máis doce viver que un se poda ima
xinar e para sempre, para·sempre), e 

, salta agora o home ese outra vez 
desbaratando o que tantas e tantas 
xeracións creron. Que pode facer 
un cristián agora ao botar contas 
para o retiro celestial? Non haberá 
xa-retiro celestial, e dará igual ser 
bon ou mau, e non entenderán eles, 
os crentes, para que pasar unha vida 
de sacrifício se despois non lla pré
mian nen lla recoñecen. E o que é 
máis terríbel: como entender agora 
o concepto mesmo de morte defini
tiva da matéria e do espírito? Podre
cerán até os ósos de reís, raiñas e 
nobres soterrados nas grandes cate
drais onde no seu dia pagaran o me
llar refuxo para a resurreizón. E Inés 
de Castro e Pedro de Portugal xa 
non podefán acordar un día nos 
seus artísticos sartegos de Alcoba\:ª 
para veren-se cando os anxos 
toquen as douradas trompetas do 
Xuízo. 

~~dan as leis, mudan as 
conciéncias,· <licia a canción. Rom
pen-se os cimientos do que se cría 
sólido. A evolución da sociedade asi 
o determina. Mais as xeracións no
vas que agora asoman ás xanelas do 
2000, non se sentirán aterrorizadas 
polos fantasmas do infemo nen do 
ceu. lso, polo menos, é o 
gañamos.• 
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• Clavicémbalo 
adica o mes 
á xente que loita 
pala música 

. Arrancou o Venres 3 de Setero, 
bro un mes de actividades no 
pub Clavicémbalo "adicado a to, 
da a .xente qlje loita en Lugo Pº' 
la música". E a segunda recollei, 
ta musical que pon en marcha 
este local, tras a experiencia do 
pasado ano. O Xoves 16 tócalle 
a vez a Xoan Rompe, que fan des, 
de temas flamencos até cancións 
de José Afonso e Víctor Jara, aio 
dia .seguinte, o folk tradicional 
ven da man de A volta do agro, 
pandereteiras, bailadores e gaitas · 
e o Sábado 18, Kamikumi, 
flamenco, fusión. Durante o res, 
to do mes actuarán Xoan Solo, 
Hollywater , Dissappointment, Solo 
Voces -música a capella-, o folk 
de Reviravolta, F.H.A, Weed , 
Turrl.a, ZootTOpo e Mundanal. O 
mes remata cunha festa o dia 30 
coa participación dos músicos 
que tomaron parte nesta "segun, 
da recolleita musical".• 

• 'Ourense 
Lúdico' en doce 
concellos 
Coordenado pola ludoteca da 
ASPGP, continua o "Ourense 
Lúdico" durante os últimos quin, 
ce dias de Setembro nos concellos 
de Amoeiro, A Merca, A Gudi, 
ña, Coles, Cenlle, Cualedro, 
Luintra, en Nogueira de Ramuín, 
Pereiro de Aguiar, Sarreaus, San 
Amaro, Vilardevós e Xunqueira 
de Ambia. O programa do 
"Ourense Lúdico" comprende 
duas horas semanais de activida, 
des artísticas e xogos populares e 
tradicionais. Os obxectivos son 
"desenvolver a orixinalidade e 
criatividade dos nenas e nenas, 
despertar a sua sensibilidade por 
medio das artes e dos xogos, ensi, 
nalos a respeitar aos demais, a na, 
tureza e o património e 
contrarrestar neles a influéncia 
negativa da TV, as consolas e os 
videú'xogos". Tanto na cidade de 
Ourense como noutros concellos 
da província o programa xa se de, 
senvolveu desde o mes de Xullo. • 

XAN MURAS 

• Apresentan o Festival de Títeres en Compostela 
Compañías de marionetas de Francia, Porto, China e Venecia chegarán a Compostela nunhas serna, 
nas para participar na cuarta edición do Festival Internacional de Títeres. Tamén actuarán neste 
evento compañías españolab como Libélula, Etcétera e La Gotera. O colectivo Barriga Verde, en cola, 
boradón co concello, volta a poñer en pé un festival que na anterior edición reuniu a centos de per, 
soas. Vários locais nocturnos van recibir a visita dos títeres durante a primeira quincena· de Outubro. 
Tras o fe-stival, oferecerase a posibilidade a quen estea interesado de participar nun curso de títeres. + 

• Literatura e 
história 
nas Xornadas 
Pedagóxicas 
Galegas 
Do 13 ao 18 de Setembro 
celébranse na Escola Universitá, 
ria do Profesorado de Ourense as 
XIV Xamadas Pedagóxicas Galegas, 
que organiza o Instituto Galega 
de Socio, Pedagoxia. No progra, 
ma está inlcuido o seminário de 
literatura galega no que 
participan Mam1el Maria, Xosé 
Carlos Caneiro e Santiago Este, 
ban Radío. Durante esta semana 
os asistentes participarán nun se, 
minário de Botánica e nun taller 
de plástica. Paralelamente ás xor, 
nadas pedagoxicas, ainda que en 
horario de oito a dez da noite, 

Xosé Carlos Caneiro e Manuel Maria. 

desenvólvese o VIII Ciclo de His, 
tória, con conferéncias na aula de 
cultura de Caixa Galida. Entre 
outros participan Xosé Chao Re, 
go, que trata o século IV na Gali, 
za, Manuel Maria, co século XIX, 
Anselmo López Carreira, coas ci, 
dades medievais, as xornalistas 
Carme Vidal e Arantxa Estévez, 
que tratán as mulleres no exílio, e 
Dionisia Pereira, que disertará~ 
bre o traballo da muller na Galiza 
do primeiro tércio de século.• 

•Libros 
doCamiño 
en Pontevedra 
Pódese vistar na Biblioteca Pro, 
vincial de Pontevedra unha ex
posición temática en tomo ao 
Camiño de Santiago, que orga, 
niza a editorial Galaxia con fun, 

Nove citas para aprender a ensinar 
A CIG e 3: AS--PG poñen en marcha as escalas de verán para mestres 
Chega a fin do verán e, antes de 
entrar nas aulas, os profesores 
teñen unha cita coa renovación 
pedagóxica. Como cada ano, a 
CIG e a AS,PG poñen en mar
cha as escalas de verán e os en, 
contras pedagoxicos que ofertan 
aos docentes seminários e acti, 
vidades para mellorar o seu tra, 
ballo nas aulas de Infantil, Pri
maria e Secundaria. Os máis 
madrugadores, en Ribeira, Ferrol 
e Pontevedra, onde ~ ·xornadas 
comezan odia 13 de Setembro. 
Pero a estas seguirán as citas na 
Coruña, Santiago, Viveiro, Vi, 
go, Ourense e Lugo. 

O programa das xomadas e en, 
contros organizados pola Clg ~ a 
AS, PG combina seminarios con 
espazós de intercambio de expe, 

riendas e actividades de convi, 
vencía co entorno natural. Así 
no caso das de Vigo, que cantan 
cunha importante presencia de 

, profesorado de Portugal, están in, 
cluidos os Paseos Pedagoxicos. t 

Entre o 13 e o 1 7 de Setembro os 
profesores que se teñen apontado 
a esta actividade percorrerán o 
V al do Miño galego,portugués. A 
outra beira do río tamén estará 
presente-cando Santiago V eloso, 
coordenador das xorriadas, expli, 
que a experiéncia interescolar de 
rádio ¡Ponte ... nas Ondas! , na que 
participan alunas de Galiza e Por
tugal. Haberá tempo ainda para a 
educación sexual e para afondar 
no "xogo dramático" na escala. 

A xente das letras tamén contri, 
bue a animar estes encontros. 

Por exemplo, en Santiago, Ma, 
rilar Aleixandre e Xosé Antonio 
Neira Cruz protagonizan o obra, 
doiro de animación á leitura. 
Candido Pazó animará a xun, 
tanza con cantos, o ·mesmo que 
Quico Cadaval en Vigo e en Ri
beira. Animación, música, plás, 
rica, pero tamétÍ. antropoloxia, 
matemáticas e informática serán 
matérias que os docentes terán 
que estudiar nestas xornadas. 

Danza en Lugo 

No caso de Lugo, as xomadas 
céntranse na música, máis con, 
cretamente na "danza fácil'' . O 
programa componse de tres se, 
minários: repertorio de Danza 
Dos Ranchos de Reis da Provin, 
cía de Pontevedra, danzas gre, 

miais e procesionais da provfn, 
cia de Ourense e danzas tradi, 
cionais para Primária. En Ou, 
rense tamén haberá danza, ade, 
mais de introdución á Internet e 
dramatización na escala. Máis 
música en Pontevedra, onde se 
analisarán as suas posibilidades 
para as clases de inglés, a pre, 
séncia da musica galega na esco, 
la e, da man da profesora e actriz 
Maria Campos, os asistentes te, 
rán que perder a vergoña a ex
presarse nas aulas. 

A vila de Viveiro é a escollida 
para celebrar os encontros da 
Mariña luguesa. A pesca na cos, 
ta de Lugo vai estar presente no 
programa das xomadas através 
da conferéncia inaugural que 
imparte Mª do Carmo García 

ANOSA TERRA 

dos próprios máis outros proce, 
dentes da Xunta, Consello da 
Cultura, Depuración e Caixa 
Galicia. Entre os fundos de máis 
interese atópanse varios facsimi, 
les do Codex Calixtino. • 

•Convocano 
prémio de poesia 
'Johan Carballeira' 
Escreber máis de catrocentos 
versos é a condición para partí, 
cipar no IV Prémio de Poesia Jo
hán Carballeira, que convoca o 
concello de Bueu. O prazo para 
apresentar orixinais remata o 30 
de Outubro e hai que enviar as 
obras á Casa do Concello de 
Bueu. O premio ten unha dota, 
ción de 200.000 pesetas e o con
cello resérvase durante un ano 
o direitos de publicación da 
obra premiada. + 

•Paseo 
palas mámoas 
de Santo Tomé 
Roupa cómoda, de abrigo e de 
augas é a condición para partid, 
par no roteiro que organiza a U, 
ga Céltiga Galaica para o 
vindeiro 18 de Setembro no 
Parque Arqueolóxico de Santo 
Tomé, nos Penidos. A finalida, 
de do roteiro é dar a coñecer a 
riqueza patrimonial <leste 
refuxio neolf tico, que a 
Dirección Xeral de Património 
non recoñece como Ben de In, 
terese Cultural porque os seus 
conxuntos patri.moniais -aliña
mentos, mámoas, cromlechs, 
etc- "non son os máis 
sobranceiros do património cul, 
tural galega". Segundo sinalan 
na Liga Céltiga Galaica, isto su, 
pon o perigo de desaparición 
deste entorno "ante calquer 
eventualidade futura levada a 
cabo nesta zona de Xistral, 
como poderia ser a construcíón 
dun parque eólico ou m mo a 
collida de material para 
canterla". Para obter máis infor, 
mación sobre este roteir ue 
reivindica a declaración d Par, 
que Arqueolóxico de Santo T º' 
mé, está dispoñíbel polas tardes 
o teléfono 981-226167 .• 

Negro. A música, coñecemento 
do méio natural e novas tecno, 
loxias completan a oferta. As 
dúbidas que se pretenden resol, 
ver en Ribeira atinxen á mellara 

_ da capacidade leitora dos alu, 
nos, ·á navegación pola rede, á 
historia da música popular e ao 
traballo nas clases de educación 
física. Como saida, proponse aos 
asistentes unha ''Visita didáctica 
pola arte do Barbanza". 

Ainda hai tempo para matricu, 
larse nos locais da CIG ou na 
AS,PG. As xornadas están ho, 
mologadas pola consellaria de 
Educación e cantan coa cola, 
boura de diferentes institu, 
cións, dependendo da localida, 
de na que se celebren, e do se, 
manário A N osa T erra• 



A. 
A NOSA TEBEA. 

A biografia 
como 
literatura 

ntulos: Maria Casares/ Maruxa Mallo. 
Autoras: Arantxa Estévez / Carme Vidal. 
Editorial: Edicións A Nasa Terra. 

"O cambio producido nunha época 
hist6rica pode sempre determinarse 
polo progreso da muller cara á li
berdade, porque en parte nengun
ha. é máis evidente a vict6ria da 
natureza humana sobre a brutali
dade que na relación da muller co 
home. O grau de emancipación 
feminina é a medida natural da 
emancipación xeral" (Charles 
F urier: Théorie des quatre mou
vementes, in Oeuvres completes I, 
p. 195, citado por G. Lichteim 
en Los orígenes del socialismo, 
Barcelona, Anagrama, 1970) 

lmaxes das capas dos libros sobre Maruxa Malla e Maria Casares. 

Está claro, pero non sempre se di 
en voz alta: hoxe, que esvaídas as 
miraxes dun comunismo que na
da tiña que ver coas suas bases 
práticas (a Comuna parisina de 
1871) nen coas teóricas (dos 
chamado utópico a Karl Marx), 
o movimento pola emancipación 
político-social (xa que lago, eco
nómica) da muller é o move
mento de maior importáncia dos 
últimos cincoenta anos. A im
portáncia deste movimento pro
d uci u, non podía ser menos, á 
parte de todo un corpus teórico
filosófico, unha nova póla da in
dústria cultural: libro para mulle
res escritos por mulleres. Remarco 
as palabras porque á indústria 
cultural lle interese a eparación 
de sexo e de luitas. Separación 
na que caiu certa parte do movi
mento femini ta -evidentemen
te, ante cafra o movimento 

obreiro, que pospuña a liberación 
da muller á sua autoliberación*-, 
sobretodo cerra crítica feminista 
á que xa no seu dia T erry Eagle
ton puxo os pontos nos lugares 
axeitados. Eu sospeito que non 
existe unha escrita feminina dife
rente da dos homes. T eimar en 
que si existe implica paralela
mente a existéncia dunha natu
reza feminina, distinta á masculi
na. Máis lóxico parece insistir na 
existéncia dunha experiencia radi
calmente feminina ou masculina 
Se existise unha natureza mascu
lina ou feminina, isto levaríanos 
a crer nunhas capacidades distin
tas na mullere no home, en can
to á realización dunha obra de 
arte, ou no govemo da cidade, 
por exemplo, cando en realidade 
as suas capacidades son as mes
mas, porque son ante todo funda
mentalmente humanas. 

Unha natureza feminina imutá
bel, unha mente definida perpe
tuamente polo seu sexo, xustifi
caria a existéncia dun estilo fe
minino inalterábel, caracterizado 
por cerros trazos de estrutura e de 
linguaxe que seria fácil recoñecer 

, 

no estudo das obras escritas por 
mulleres no pasado e no presen
te. A tal cousa, parece dicutíbel. 
Por exemplo, a5 novelas de Jane 
Austen e Emily Bronte, por pór 
dous exem-
plos senllei, 
ros, on de 
ahondo dife- Aran~a 
rentes, acho. 
Ou, máis per
ta de nós, no 
tempo, as de 
Virginia W º' 
olf e Simone 
de Beauvoir. 
Ou xa postos, 
a única nove
l a de Laura 
Caveiro e o 
único hbro de 
contos para 
adultos de 
Helena Villar 
Janeiro. 

Este prolegó
meno inaca
bado ven aqui 
para comentar 

Estévez e 
Carme Vidal 
entregan 
duas 
biografias 
reivindicativ 
as, duas 
biografias 
que son, á 
parte de 
luita contra 
o esquezo, 
recuperación 
da memória. 

dous libros. Ambos os dous sobre 
unha figura feminina, ambos os 

APITAN 
amimFonte 

YERNO 
Ramiro Fonte 

dous escri~os por mulleres, mais 
nengun dos dous un libro só para 
mulleres: libros· para todos, sobre
todo textos para recuperarmos a 
memória. MemÓria história, me, 
mória, tamén artística. Trátase 
dos volumes: María Casares, de 
Arantxa Estévez e Maruxa Mallo 
de Carme Vidal (col. Mulleres, 
núms 1 e 2, respeitivamente. Vi
go, A Nasa Terra, 1999). Duas 
mulleres galegas de nacimento, 
pertencentes a distintas xeracións 

. e clases -en marxista acaso debe
riamos dicir fraccións de clase- : 
en 1922 nace Maria Casares, en 
1902 nacera Maruxa Mallo. Duas 
mulleres que manteñen, en cerra 
maneira, unha relación amor, 
ódio coa terra, ou mellar, cos mo
radores desa terra, sobretodo no 
caso de Maria Casares. Duas mu
lleres que "trunfan", e trunfando, 
abren rego no mundo dominado 
polos homes. Duas mulleres co 
corazón e os feitos á esquerda. 
Duas mulleres que menteñen co 
nacionalismo galego, mellor dito, 
con homes pertencentes a este 
movimento, relacións colaterais. 
Duas mulleres pioneiras na reivin
dicación de liberdade para as mu
lleres, ainda que non perrenceran 
a grupos organizados. Duas mulle
res que son un elo, un máis, no 
camiño cara á liberación total da 
muller. Esa que dará paso, como 
<licia Fournier, non á civilización, 
pois a civilización e barbárie son 
as duas caras dunha mesma moe
da, senón ao mundo harmónico. 
Duas mulleres que se moven no 
seu campo artístico no que se deu 
en chamar vangarda -chamémos
lle avanzada. Duas mulleres, en 
fin, que_ainda non foron reivindi
cadas do todo no noso país, mália 
as homenaxes, mália as medallas, 
mália as exposicións dedicada a 
unha, mália o dar o nome dun 
prémio dedicado ao mundo. do te
atro o nome da outra. 

(Pasa á páxina seguinte) 
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11 canta de libros 11 

Saloucos 
con partitura 
A intención de Saloucos.15 poetas da 
terra nai é poñer música aos versos 
dun grupo de escritores, no-
tábeis nas letras 
galegas. No tra
ballo teñen parte 
Aurora López 
-sarriana que tra
balla na Univer
sidade de Grana
da- quen compu
xo a música, T ere
sa Luján, que foco 
os arranxos, e An
drés Pociña, enea- : 
rregado dunha in
trodución ademais 
de ser un "infiltrado" entre os poetas 
escollidos. A escolma fo¡ dorosa e te
ñen partitura A Rosalia de Castro, de 
Curros Enríquez, Penélope, de Xosé Mª 
Díaz Castro, Canzón rl.e cuna pra..Rosa
lia Castro, morta, de Larca, Tirar do fio, 
de Mª Xosé Queizán, Si o outono non 
crebara o tempo, de Maria Mariño, e 
Soñando o fil1o, de Pura Vázquez, entre 
outros. O volume con estes saloucos es
tá editado por Galaxia e a Xunta.+ 

Versos feos 
de Lupe Gómez 
Dicia Lupe Gómez nunha entrevista 
recente en ANT que non entendia 
porque o título do 
seu segundo poe
mário, Os teus de
dos na miña braga 
con regra pocha es
candalizar a 
ninguén. A poeta 1~ 
continua cuspindo Ó<=~;~·· · · 
as suas feas verdades 
como xa fixera en 
Pornografía. "Son/un 
porto de mfil/sen 
barcos/nin auga,/coa 
imaxe dos/mariñei
ros/gardada." Editado en Xerais. • 

Moaña 
cando a República 
Xoán Miguel González Femández e 
Xosé Carlos Villaverde Román pasa
ron inoitas horas recollendo informa
ción nos arqui
vos e nas tes~e
muñas orais para 
realizar o libro 
Moaña nos anos 
vermellos, publi
cado por Ediciós 
do Castro. Otra
ballo, que leva o 
subtítulo de "Con
flictividade social e 
política nun conce
llo agrario e mari
ñeiro (1930-1937)'', 
fómeceuse das actas 
das sesións do concello durante este 
periodo, pero tamén da prensa e dos 

· que ainda gardan a memória. • 

A balea 
da discórdia 
Voces de balle~a é a terceira novela 
do escritor basca Edorta Jiménez, na 
que se narran os sucesos desen
cadeados tras apa
recer unha balea 
nas costas da vila 
de Mundatxa. No 
desenvol vi mento 
da trama percébese 
o coñecimento do 
autor, nacido na vi, 
la pesqueira de 
Mundaka, sobre a 
vila mariñeira. Se
bastián de Zubilleta 
é o nome do protago
nista, un mozo que 
vai investigar a extraña marte dun 
mariñeiro. En T xalaparta. • 

.. 
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Guía 
dos libros novas 
Número 1 O. Setembro de 1999. Prezo 300 pta. 

Diñxe: Xavier R. Madriñán. 

Edita: Noroeste Edicións. 

Esta edición dá conta das últimas novi
dades publicadas en Galiza en diversos 
modos. As obras máis relevantes que se 
nomean nesta guia son Diccionario dos 

seres míticos ga
legas, de Xoán 
Cuba, António 
Reigosa e Xosé 
Miranda; Atlas 
histórico de 
Galicia, de 
Xavier 
Castro, Car
men Pallares, 
Eme lindo 
Portela e Pe
gerto Saave-

~-······· ~ dra; A identi, dade fronte á 
rede, de Luís Alvarez Pou

sa; El discurso del pudor en la comunica
ción, de Xoán Hemándei Les; Paseata 
arredor da mort.e, de Domingo Garcia
Sabell; O home de pauJ de Xosé Neira 
Vilas; Os xenerais de Africa, de Vítor 
Vaqueiro; Doutor Deus, de Xabier López 
e Ainda sañas con piratas?, de Xosé Car
los Caneiro. t 

Tempos Novas 
Revista mensual de 
información para o debate 

Número 27. Agosto de 1999. Prezo 500 pta. 

Diñxe: Luís Álvarez Pausa. 

Edita: Atlántica. 

A música folc galega convértese en 
protagonista <leste número, no que se 

oferece infor
mación sobre 
os festivais e 
citas musicais 
con este tipo 
de melodias. 
Sen sair desta 
temática, Xa
bier Cid e 
Dúbi 
Baamonde 
apresen tan 
unha entre
vista co gai
teiro Carlos 

Núñez, que dá o seu ponto 
de vista sobre o actual panorama en Ga
liza da arte que el representa. Noutra or
de de cousas, I vam Cocinha e Tatiana 
Bello son os autores dunha reportaxe so
bre os miniencoros en Galiza e as suas 
repercusións para o meio ambiente gale
go. t 

Xo! 
A voz que ·para as bestas 

Número 33. Agosto de 1999. Prezo 200 pta. 

Diñxe: X.A. Suárei:. 

Edita: Can sen Dono. 

Esta publicación humorística repasa toda 
a actualidade de Galiza, da Península 

Ibérica e do 
mundo, procu
rando tirar de 

i calquer infor
mación unha 
leitura sarcás
tica. Oeste 
xeito, várias 
viñetas tra
tan a sentén
cia do Tribu
nal Consti
tucional, 
que absol
veu a Mesa 

nacional de HB, 
noutras caricaturízase a presenza do BNG 
nas procesións relixiosas de Vigo e mais 
nos actos de oferenda ao Apóstolo San
tiago. Tamén se fai burla da suposta re
novación dentro do PP galega e da per
sonalidade do xomalista Carlos Luís Ro
dríguez.• 

(Ven da páxina anterior) 
Arantxa Estévez e Carme Vidal 
reivindican o lugar que merec_en, 
non só xa como mulleres -quizá o 
seren mulleres "empeceu" a sua 
reivindicación, darlles o lugar que 
lles toca-, senón como artistas 
nos campos.respeitivos da actua
ción teatral e da pintura. Porque 
tanto Maria Casares como Maru
xa Mallo son cúmios nas suas ac
tividades: eis os dados que. se en
tregan nesta~ biografias. Eis as 
suas realizacións, cos seus-·erros, 
que as fan máis "grandes". Mália 
iso, como ben ven as autoras, un
ha é máis coñecida polas suas re
lacións con Albert Camus ou por 
ser filia dun destacado politico re
publicano. A outra polos seus "es
cándalos" que protagoniza na Es
paña dos anos vinte e trinta. Se 
unha non foi silenciada, Maria 
Casares -quizá porque no seu 
tempo o mundo intelectual fran, 
cés era máis xeneroso, quizá por
que a muller, artista, intelectual, 
acadara un maior grau de recoñe
cimento en Franza-, a outra por
que foi silenciada até polos que se 
poderáin considerar os seus ami
gos. Eis a relación Alberti,Maru
xa Mallo, a gran ausente de La ar
boleda perdida, como ben sinala 
Carme Vidal. [A explicación, con 
todo, é doada: Alberti-Maria Te
resa León eran o paradigma da 
moral (sic) comunista dos anos 
30, 40, 50 e algo máis ~n certo 
modo, as relacións Alberti-Maria 
Teresa eran algo así como unha 
parodía ou palimpsesto das rela
cións Louis Aragon-Elsa Troilet-. 
A moral do Partido Comunista 
non podia permitir que as rela
cións da parella, modelo de pare
lla comunista, se visen mancha
das por anteriores relacións do un 
ou da outra. Alberti, evidente- .. 
mente, pregouse ás condicións <li
tadas pola moral (resic) comunis
ta, que · nen era moral nen era co
munista, valla o inciso, e asi o no
me de Maruxa Mallo non aparece 
nas suas "rqemórias" -como tan
tos outros, ou se aparecen, dá a 
impresión · que a asténia non era 
recente no poeta andaluz. Se en 
Cuba e outros lugares (re)titula
ron as memorias de Neruda como 
Confieso que he bebido, as memó
rias de Alberti poden ser retitula
das agosto de cada lei_tor.J 

Arantxa Estévez e Canne Vidal 
entregan duas biografias reivindi-

. cativas, du~ biografías que son, á 
parte de luita contra o esquezo, 
recuperación da memória. e, acle-

- mais, pensa un, materi~is para un 
imaxinário colectivo -o noso. 
Armadas dunha con<;:isa pero 
fundamental bibliogafia, esque
cendo o accesório cando é nece
sário esquecelo. Carme Vidal e 
Arantxa Estévez entregan duas 
biografías cheas, non só de dados, 
senón de literatura no bon senti
do da palabr~. Quer dicer, non 
hai só estas duas biografías paixón 
polo obxecto de estudo, non hai 

-só unha severa e exceleñte utili, 
zación dos meios usados, hai algo 
máis, algo que as converte na}, 
gunha causa máis que unha mera 
sucesión de datos e feitos: hai un
ha tensión que carga o estilo e as 
palabras e conducen ao texto ca
ra o que són: excelente literatura, 
no sentido que se pode dar á li
teratura de instruccións de uso 
para a vida. Orabén, todo isto 

non quere dicer que se poidan 
confundir os estilos de Arantxa 
Estévez e Canne Vidal, ben dife
rentes entre si. Podíase afirmar -. 
que o de A. Estévez ten un ar 
"hemingwayano", e o de C. Vidal 
ás veces unha pegada proustiana, 
e ambos os dous están atravesa
dos pola melloi escola do perio
dismo literário. Mais tanto o Ma
ría Casares de Arantxa Estévez 
como o Maruxa Mallo non é que 
se lean como novelas, que adoita 
ser un elóxio un pouco parvo, son 
novelas dunha vida sen necesida
de de inventar, pero con imaxi
nación: a imaxinación criadora 
de catro mulleres: as biografiadas 
e as biógrafas.+ 

X.G.G. 

(*)O "machismo" non é causa da "clase do
minante'', como todos sabemos. Como para
digma de machismo nll{l movimento de libe
ración camén paradigmático, o Black Panthers 
Party, vexánse as memórias de Elaine Brown, 
dirixente do partido de 1974 até 1977. A taste 

das institucións, regulamento ju
rídico de determinados factos, ou 
procedimentos judiciais, dificil
mente estudos autónomos mono
gráficos ou de investiga~om que, 
ainda que escasos, só aparecem 
em épocas mais recentes, nas pu
blica~oes e estudos de Somozas, 
Herbella, Martínez-Risco, Me
néndez-Valdés, e muito especial
mente a l~voura divulgadora que 
levou a cabo a Revista Jurídica 
"Foro Gallego" publicando trabal
hos de estudo-
sos do tema. 

- of power. A black woman's story 

Masnomcon
hezo até o pre
sente que fos
se dada ao 
pre lo urna 
obra que, de 
jeito total, en
frontara o te
ma da história 
de Galiza a 
través das suas 
institu~oes ju
rídicas, como 
fai esta. 

Nom 
conhew 
urna obra 
que, de jeito 
total, 
enfrontara o 
tema da 
história de 
Galiza a 
través das 
suas 
instÍtu\.Oes 
jurídicas, 
como fai esta 

r 

Ocamiño 
da lei 
_Titulo: Aproximación a la historia jurídica 

de Galicia. 
. 

Autor: Luis Rodríguez Eones. 
Edita: Xunt:a de Galicia. 

Resulta desolador no referente 
dos estudos jurídicos galegos a 
pouca importancia que a esta 
ciéncia se prestou polos estudo
sos, jurisconsultos ou investiga
dores. Temas sobre institucións 
jurídicas -galegas forom rejeitados 
em geral polos que tinham con
hecementos para acometer o seu 
estudo e so acadarom espalha
mento mínimo a través de men
cións en escritos sobre história, 
economia ou costumes popula
res. No panorama editorial gale
go o tratamento da fenomenolo
gía jurídica que acompanha todo 
o devir sociológico de um povo 
fica escaso e pobre tanto em pu
blicai;oes de épocas pasadas co
mo actuais. Ocasionalmente, em 
escritos ou livros referidos a te
mas gerais, poden aparecer re
ferencias concretas a determina-

Adiantamos 
ja que o livro 
do Prof. Ro
dríguez Ennes 
significará um 
fito ao que 
necessaria-
mente terám que acudir todos os 
estudosos que pretendan escrever 
ou investigar sobre história de 
Galiza e, designadamente, sobre o 
devir jurídico do nosso país. A 
abondosa bibliografía consultada 
e recolhida, a selec~om de fontes 
investigadas com referentes direc
tos ou indirectos sobre o tema, a 
escolha ampla e obxectiva das 
opini6es dos autores, as concretas 
notas a pé de página que trans
crevem puntualmente dados, tex
tos jurídicos, informes, manifes
tai;oes de autores ou políticos, 
complementando o texto princi
pal etc., farám imprescindível a 
consulta e referencia a esta obra 
que, porem o seu modesto título 
de "Aproximación a la historia 
jurídica de Galicia" na realidade 
efectua um auténtico mergulha
mento na história galega na se
quencia das institu~oes jurídicas. 

Declara no mício da obra o au
tor que "la decisión de afrontar 
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ANOSA TERRA 

este trabajo original de investi
gación responde basicamente a 
la preocupación e inquietud per
sonales por las circunstancias 
que rodearon el largo devenir 
histórico del Derecho de Gali
cia. A ello debe unirse la clara 
falta de una investigación mono
lítica en punto a nuestra historia 
jurídica", e, como ele se propom, 
satisface amplamente a "grande 
necessidade" que se evidencia 
em tema de . transcendencia da 
"historicidad e do Direito". 

A obra discurre desde a Gallaecia 
romana até o momento actual.. 
Resulta evidente que a história 
nom é um simple relato cronoló
gico de fatos ou acontecementos, 
conceito este que empobrecedor 
e limitado, porem das circunstán, 
cias endógenas ou exógenas que 
conducen a esse resultado, polo 
que a História deverá ser multi
discipinar, resultando particular
mente importante o estudo das 
institu~ jurídicas e o seu evo
luir que, precedendo ou seguindo1 

marcam o desenrolo social do pa
ís, base e motor da história. 

Consequentemente salientamos a 
analise dos factores da romani

_za~óm no terreo jurídico, tema, 
que, por outra banda, ten ampla
mente desenvolvido o Prof. Ro
drí~ez Ennes, catedrático de di
reito· de Direito Romano, em vá
rios estudos, colabora~oes, con
ferencias,etc. Comenza o aparta
do dedicado á Idade Média refe
rindo-se ao periodo de 175 anos 
de dominai;óm sueva, no que a 
Gallaecia mantem urna superes
trutura estatal própria ainda que 
coa característica de que o povo 
suevo regia-se polo direito con
suetudinário nos próprio assun
tos mentras que nas rela~5es com 
os galegos seguia as normas do di
reito romano. A queda da monar
quía visigótica e a influencia do 
romanismo e germanismo na 
cria~óm do direito medieval, ba
seado no "privilegio", o conti
nuismo do regime senhorial que 
impediu o florecemento do regi
me municipal com os seus privi, 
légios e o direito peculiar da auto
nomía e liberdade cidadáns e ra
lentizou o avanzo da propriedade 
livre no campo galego¡ concluin, 
do que a fonte cívica do Direito 
galega forom os cosrumes locais 
nos que destaca como peculiari, 
dade genérica o esforzo do cam
ponés galego para conservar a ca
sa como núcleo do seu menguaqo 
património que colisionava co 
Direito real de Castela protector 
da grande propiedade territorial 
vencelhada ao~ "mayorazgos". 

Perto de cem páginas adica ao es
tudo da época da monarquia ab
soluta, notablemente documen
tada, facilitando a pé de página 
textos completos com comentá
rios, Actas ou disposi~óms legais, 
referencias biográficas e socioJó, 
gicas, etc. que permiten seguir a 
situación económica e social do 
periodo que reflicte. Especial cui
dado presta ao nasdmento e de
senro lo da Real Audiencia de 
Galiza, a sua importáncia e com
petencia fronte á multiplicidade 
de jurisdi~oes servidas por juices 
iletrados e venais; a normativa 
pública de desarraigo nos funcio
nários públicos, o ilhamento do 
juiz no seu entorno social e a des, 



ANOSA TERRA 

galeguiza<;óm dos instrumentos 
judiciais. Examina em profundi-

- dade as consideradas "auténticas 
peculiariedades jurídicas" ou 
mais bem "simples peculiaridades 
juridico-procesales", os chama
dos "Auto gallego" e a "Gracio
sa,,. Destaca o peso da proprieda
de eclesiástica e o sistema de f°' 
ros e subforos, afirmando que "la 
moderna historiografía gallega 
concuerda en destacar el impor
tante peso del sistema foral sobre 
el conjunto ... ". Considero esta 
parte do estudo como a mais im
portante porque realiza um trata
men to original da estrutura da 
propriedade agrária na época po
si v elemente mais conflitiva da 
sociedade galega, na que a todo o 
entramado de foros e subforos se 
acrecenta a implanta<;óm dos 
"mayorazgos". 

Do título uLa etapa codificado
ra" sublihamos as opinións sobre 
as dificultades e tensións para lo
grar a unifica<;óm jurídica e a 
oposi<;om e temor que os rentis
tas galegas mostrarom fronte ao 
Projecto isabelino que establecía 
a posibilidade de redimir os fo
ros, e fronte da nova Lei Hipote
cária. E destacamos corno urna 
vez mais som os próprios repre
sentantes galegas os que despré
ciam a existencia do direito civil 
galego que limitam aos foros e á 
companhia familiar galega, e in
forman que Galiza deve someter
se, em matéria de Direito civil, 
ao Direito comum de Espanha. 

Para rematar com a Consti
ruic;om republicana de 1931 e o 
Estatuto Autonómico de 1936 e 
ja o Congresso Nacional de Di
reito Civil de Zaragoza que dá 
lugar á Compilación de 1963 de 

reducido ámbito de aplica<;óm 
obxectivo. Referindo-se por úl
timo aos Congresos de Direito 
galega celebrados em A Corun
ha e á recente Lei de Direito ci
vil de Galiza. 

Devemos saudar a chegada desta 
obra, que obtivo o premio Ma
nuel Colmeiro 1998, com intere
se, com optimismo, e felicitar ao 
autor polo seu traba1ho de pescu
da, recopila<;om e sensibilidade 
no tratarnento. Destacando como 
em tantas ocasións anteriores, e 
como única eiva da publica<;6m 
nom imputavel unicamente ao 
auto,r que senda um texto editado 
pola Xunta de Galiza o idioma 
empregado seja o espanhol, bur
lando o proprio mandato estatuta
ário e os dinheiros que fomece o 
cidadao para a normaliza<;am da 
nos.5a língua Ao respecto lembrar 
que o autor tem editado varios 
opúsculos e livros en galega.• 

NEMÉSIO BARXA 

Dille Berce ao Inimigo 

A cultura non pode deixar 
de ser política 
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A ESQUECIDA TUMBA 
DEMURGUIA 

XEsus· TORRES RE~UEIRO 

Hai unha dúcea de anos, senda viciño da Coruña, 
en visita ao cemitério de Santo Amaro batín coa 
tumba ·do patriarca Murguia e os seus fillos. O meu 
corazón quedou magoado e mancado polo abando
no e desamparo no que se atopaba. Ao remate do 
paseo central do cemitério, no que daquela era a 
zona máis humilde e esquecida, salpicada palas on
das, onde son os nichos na terra, sen apenas obra 
ningunha, ali estaba Murguia desde 1923. 

Unha campa domáis sinx:elo, duas burdas macetas 
resecas que algun dia tiveron algo plantado, cunha 
cruz de albaneleria onde se le: "Manuel Murguia, 
17 de mayo 1833-2 febrero 1923 y sus hijos Ovidio _ 
y Amara Alejandra Aura y Gala. D.E.P." 

A própria inscrición, en españo1, sen a menor indi
cación sobre a personalidade daquel pai de tantos 
fillos ... Todo indicando e transmitindo a calquer 
persoa cun mínimo de sens_ibilidade o desleixo e a 
incúria dunha sociedade e duris dirixentes descoñe
cedores das suas lexítimas abrigas a cámbio do lega
do recibido. Así lle pagaba o país ao historiador da 
Pátria, a quen rescatou á Galiza do abandono da 
História. Canta diferéncia coa daquel amigo seu, 
compañeiro de inquedanzas!: "Aqui jaz o cantor da 
raza galega Eduardo Pondal...". Sobre esta ecribia
mos noutra ocasión, lembrando as críticas de certa 
prensa coruñesista e a resposta de A Nosa Terra. 

E ;xa non digamos canta diferéncia coas tumbas do 
músico Chané, laureado polo Centro Galega da 
Habana, ou do literato rico Pérez Lugin, un pouco 
máis arriba no mesmo cemitério. Por non falar da 
abismal diferéncia cos que comparten o composte
lán Panteón dos Galegas Ilustres en Bonaval, inau
gurado precisamente pola sua dona no 1891. E non 
defendemos este tipo de panteóns (ben p~eferiamos 
a Rosalia no primitivo enterramento de lria: "o si
miterio de Adina / no hai duda que é encanta
dor ... ") nen moito menos. Pero son os mesmos que 
defenden estas parafemálias de fríos panteóns os 
que teñen a Murguia no seu esquecirnento coruñés. 

Volvimos a Santo Amaro uha vez anunciada pola 
Académia Galega a homenaxe a Murguia do Día 

Malaria. sentimental 
Xavier Queipo 

das Letras do próximo ano 2000. Vólvese falar do 
xenial polígrafo e dedfcanselle libros. Queríamos 
comprobar se aquel abandono de outrora se reme
diara minimamente. Se habia algun sinal ou detalle 
que indicara que o agrávio ia camiño de repararse. 
A mesma imaxe, a mesma foto de hai unha dúcea 
de anos saiunos repetida neste Agosto de 19~9. 

Onde ia en todos estes anos aquela C.Oruña que ca-· 
ro0tla Curros en 1904, recibiu no porto o seu cadá
ver en 1908 e lle ergueu monumento no seu cente
nário no 1933? Aquela Coruña que foi berce da 
Academia Galega no 1906, presidida xa desde o iní-
cio por Murguia, símbolo da Pátria na sua decorosa 
ancianidade. Aquela Coruña que foi tamén berce da 
primeira Irmandade da Fala no 1916. Aquela Coru-
ña que pagou en 1923 comunaln:J.ente (a través do 
seu Concello) o enterro do pobrísimo Murguia, que 
lago dunha vida esforzada de servizo ao país non ti-
ña -materialmente- onde caer morto. Aquela C°' 
ruña de pacíficos burgueses republicanos con Casino \ 
e todo, de cigarreirás tribunícias, esforzados traballa
dores e obreiros dos dous sexos, de sindicatos prole
tários e orfeóns, que-gastaban de facer procesións cí
vicas a Santo Amaro a lembrar a memória de Cu, 
rros, de Pondal, de Murguia ... Podiamos preguntar 
parafraseando a Villon. Mais onde van as galas de 

/ antano? Logo xa foi o franquismo, mais xa van aló 
vinte anos de corporacións democráticas e case tan
~os de Autonomía e o home que lle desq1briu a Ga
liza a sua história segue esquecido na sua humilde 
campa compartida con cinco fillos. 

De seguro qu~ o vindeiro 1 7 de maio unha boa 
parte dos responsabeis - por acción ou omisión
deste abandono, dirixentes da Académia Galega, 
do Consello da Cultura, do Conselleiro de Cul
tura "xacobea", c'o alcalde de "La Curuña" e o 
presidente da Xunta á frente, farán a consabida 
ofrenda floral e protocolária foto de família da 
campa de Murguia e os seus fillos. Só unha des
proporcionada mata floral e os bandullos traxea
dos poderán tapar, ocultar, nas· fotos e imáxenes 
do día o inxusto e acusatório esquecimento que 
todos estes anos pasou a tumba, a lembranza, do 
patriarca Murguia. • 
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Repara nunha fotografia na 
que duas mulleres traballan 

nunha conserveira. "Mira 
estes pés descalzos. O que non 

teñen que estar a pasar estes 
pés!''. Noutra imaxe un grupo 
de trahalladores cava un túnel 

sen roupa de augas. Dionísio 

Dionísio Pereira 
'A fotografia é clave para restaurar 

a nasa historia social' 
Pereira, historiador e 

' economista, sinala tamén entre 
a multitude de instantáneas 

que recolle o seu libro Imaxes 
da fatiga aquelas nas que no 

fondo de fotos de cadros de 
persoal se atopa, vixiante, o 

capataz ou o patrón. "A fatiga 
de onte é a fatiga de hoxe. Os 
traballadores da construcción 
continuan cunha xomada de 

doce horas diárias nas 
subcontratas cando a folga que 

reclamaba cinco horas é do 
35" comenta. Con Imaxes da 
fatiga, o libro que inaugura a 

colección dirixida por X. 
Enrique Acuña "Histórias 

Gráficas" de-A Nosa Terra 
quere Pereira divulgar a 

dureza do traballo ~quelas 
persoas anóniinas ás que a 

história lle "furtou o 
protagonismo". As imax~ 

reflicten a fatiga a e os textos 
de Dionísio Pereira denúncian 
a "desigualdade e a inxustiza", 
desde dentro, desde quen sabe 

o que é "suar poUi crus lfus 
pantalóns". 

~[~G H~mA~mN ~f f ~~llJ~lf~ f N
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Como entran en relación o tra, 
hallo . de investigación e a foto, 
grafía en Imaxes da fatiga ? 

Non é un libro de fotografia ao 
uso. O texto fai entrar as imaxes 
en relación coa sociedade na 
que se insiren, serven de fio 
conductor para ver os cámbios 
que se producen na Galiza con, 
temporánea, como as condi, 
cións de traballo nos espazos 
considerados. As fotografias son 
unha fonte máis. Non entendo 
a rixidez académica con respec, 
to ás fontes. Os que nos forma, 
mos nos anos setenta e traballa, 
mos nos movimentos sociais 
utilizamos de maneira intuitivá 
todo tipo de fontes que tiñamos 
ao noso alcance. Moitas veces 
as fotografip.s proviñan dos ar, 
quivos particulares dos próprios 
implicados. R~ivindico a foto
grafia como fonte. 

Os protagonistas son colectivos 
e anónimos. 

Detrás de calquer construcción 
que vexamos no país hai un tra, 
ballo colectivo normalmente 
non recoñecido. Sabemos quen é 
o arquitecto dunha casa pero 
non quen foron os que a cons, 
truiron que, moitas veces deixa
ron a' vida nesa obra. Uns pasa, 

. ron á história, os outros desapa
receroti e por iso se trata só de 
devolverlles o protagonismo que 
se lle furtou. As fotografías de 
prohomes sempre foron conside
radas -mesmo dos líderes que son 
o antiprohome- pero as imaxes 
que reflicten os traballos e activi, 
dades cotiás penosas e de esforzo 
non se lles prestou atención. 

Moitas foron postais costumis, 
tas. Por exemplo, as fotografias 
de palilleiras, un traballo duro 

e que se realizaba en pésimas 
condicións. 

Esa leitura está ocultando unhas 
condicións de traballo duras. É di, 
fícil atopar fotografías que retra
ten o esforzo no momento en que 
se produce. Abundan os cadros de 
persoal dunha fábrica, todos pos, 
tos en escala. Son fotografias pac, 
tadas coa patronal nas que apare, 
ce ao pé dos traballadores o pa, 
trón ou o capataz, un home habi
tualmente con gorra e bigote. Pre, 
tendiase retratar unha sociedade 
idílica na que tamén os pr6prios 
traballadores campan coas mello
res roupas cando van sacar as fo
tos. Son poucas as instantáneas 
nas que se ve a dureza do traballo, 
posibelmente porque a fotografia 
estaba controlada polas clases al
tas e non lles interesa exercer de 
propagadores desas tremendas 
condicións. As máis descarnadas 
proveñen de arquivos privados. 

Recóllese entón unha crítica 
contra a explotación laboral? 

Non é un libro preciosista senón 
crítico. Fala de que a clase prole, 
tária ten unhas condicións de tra, 
hallo durísimas e faise fincapé na 
desigualdade do trato. Uns prota
gonistas que viven ben e os ou
tros que están na miséria e por ri, 
ba son esquecidos. 'lsto deriva en 
recordar a todos aqueles que ten, 
taron humanizar o traballo, os re, 
formistas e os revolucionários que 
adaptándose ao sistema ou ra, 
chanclo con el intentaron cam
biar a situación. Se o traballo fose 
distinto non haberia ningun tipo 
de movilización para facer a vida 
mellor, cando se busca o cámbio 
é porque é insoportábel e inxusta. 

Por que a fatiga como centro 
do libro? 

ANOSA TERRA 

Que define ao traballo senón a 
fatiga? Non son partidário das 
investigacións insípidas e sen 
sentimento. Ainda que na Gali
za hai pouco investigado sobre o 
traballo, normalmente se fala 
del de forma fria e con afán 
cientifista. Entendo que para es, 
creber sobre o traballo hai que 
saber o que é, cofiecelo. Vivin 
ou me documentei sobre todos 
os traballos que aparecen no li
bro. Sei o que é suar e ter fatiga, 
iso do que non gostan falar os 
que mantefien o poder. E un te, 
ma tan pouco conveniente co
.mo o ·da morte. Non se pode es, 
creber en frío, hai que saber que 
significan dezaseis horas de tra
ballo, por exemplo, dos seiturei, 
ros e para iso hai que ir un dia 
de vran cortar herba seca e sen, 
tir suar pola crw¡ dos pantalóns. 
De igual maneira procurei reco
ller a semántica própria de cada 
traballo. O estudo non pode er 
neutral, cómpte cofiecer cada 
traballo na sua tecnoloxia, na 
sua terminoloxia, e, ainda que 
sex mínimamente, na fatiga 
que produce. 

As fotografias son anteriores 
ao 36, mudaron despois as con, 
dicións de traballo? 

T ecnoloxicamente os anos co
renta e cincuenta son unha con
tinuación dos trinta, cando non 
foron a peor. Por caso, barco 
de cabotaxe a vela fo¡ en Portugal 
e España nos lugares onde máis 
duraron porque tanto Salazar C0' 

mo Franco estaban bloqueado e 
non tiñan recámbios para os mo
tores diesel. Na ria de Arousa 
vianse barcos de vela até comeros 
dos anos setenta. O mesmo se po
de aplicar ás conserveiras ou os 
serradoiros. Nos anos coreµta as 
condicións de traballo nas fábri, 
cas e nos tallos van a peor. 

O devalar da sociedade tradi .. 
cional, do que vostede fala, 
coincide coa aparición da foto, 
grafia. Retrátase e e cámbio? 

O cámbio ven e, p r exempl , 
na con trucción. O breir d fi, 
nais do XIX é un artista, un arte-
án, do an trin a é xa un to, 

doterreo. O fício remat n 
agroma un traballad r pr l tári 
que xa n n t n a pr pried d 
das suas ferramenta . liza é 
unha ociedade agrária per xa 
antes d 36 un 40% d tra alla, 
dores tiñan unha actividade di, 
ferente, boa parte en e paz fa
bris. Existiron fábricas esde o 

. arsenal de Ferrol do século XVlll 
pero prestouselle moi pouca 
atención ás condicións nas que 
se desenvolvia ese traballo. 

Fai un aparte para se referir ao 
traballo das mulleres. 

Que non aparece nas estatísticas. 
Hai toda unha série de activida
des que demostran que están en 
todos lados e en todo tipo de, tra
ballos, mesmo os máis duros. E di
fícil no libro atopar duas páxinas 
nas qÚe non haxa mulleres pero a 
cuestión é de gradación. Se na 
configµración país os traballado
res esforzados son esquecidos siste
maticamente, as mulleres ainda 
máis. Sempre traballaban por me, 
nos e eran ademáis aguilloadas 
polos capataces. T eñen ademais 
que loitar contra mitos como que 
non valen para certos traballos. 
Son tamén peor tratadas polo cos, 
tumismo e o pintoresquismo.• 
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A narrativa cunqueirián dá de comer ao teatro 
Eduardo Alonso e Luma Gómez pres.entan en Santiago unha recriación de 
Os outros f eirantes e Quico Cada val versioná o Simbad para o CDG 

-0-G. LUCA 

Alvaro Cunqueiro volve aos ce, 
nários da man de Eduardo Alon, 
so e Quico Cadaval. S6 que esta 
volta non o fai cos seus textos 
para teatro senon con narrativa 
virada en matéria dramática, 
nunha escolma de Os Outros 
F eirantes e na versión de Se o 
Vello Simbad volvese ás illas. 

Alonso estreara o espectáculo 
Feirantes na última mostra de fü, 
badávia, con Luma Gómez e 
Chefa Alonso, e agora pode ver, 
se en Santiago con boa resposta 
do público. Ao mesmo tempo, 
Fábio Mangolini prepara no 
CDG a ver ión que Quic9 Cada, 
val fixo do Simbad. "E unha 
coincidéncia que os dous traba, 
Llemo agora con textos de Cun, 
queiro ,¿¡ Eduardo Alonso'. O 
Teatro do Noroeste apresentara o 
proxecto de Feirantes hai cinco 
anos á busca dun texto sinxelo, 
íntimo, de pouco aparato, que 
nos permiti.se deconstruir e vol, 
ver a construir relacións. A es, 
trutura dramática é semellante á 
do Lazarillo de Tormes, cunha 
personaxe que vai de amo en 
amo e conta as vicisitudes con 
cadanseu. S6 que aquí esta figura 
está representada por unha vaca 
que vai de feira en feira, o que 

r teción para que 
ira. O viaxeiro 

en v r r l gótic de al, 
t ad rn , p i ninguén lle 
abre a igrexa para contemplar a 
pia baptismal con gravados d ar, 
co e cruc e até unha muller 
lles contesta coa sequedade pró, 
pria deses páramos. Os viaxeiros 
levan a sensación de estar outra 
vez en Redecilla del Camino. 

É tarde cando entran en Frómis, 
ta. Ao ver san Martiño surpren, 
den,nos as proporcións do mo, 
numento e a pedra dourada no 
lusco,fusco. Traían eles outra 
sensación alimentada polas ilus, 
tracións das guias, nas que pare, 
ce obra recén feita, de cemento. 
Ao mirar para tanto canzorriño 
e tanto capitel entra, lles algo asi 
como-mareo . Embebedan as 
cousas pola sua insistente pre, 
senza. Pero que formas tan per, 
fectas, que harmonía de naves e 
de bóvedas. Acordan deixar a 
visita para o día seguinte, pois 
máis amig0s se farán do tempo e 

Eduardo AlonlO e Quico Cadaval. 

acae coa visión de animal toté, 
mico que lle daba Cunqueiro". 

Cadaval chegou a un compromi
so con Fabio Mangolini para ver, 
sionar Cunqueiro, despois do de 
Ferrara declararse fascinado polas 
versión de Se o Vello Simbad ... E 
As Crónicas do Sochantre, as úni
cas de que dispuña en italiano. 
''De Cunqueiro interésame a ora
Lidade en xeral e no Simbad a loi, 
ta da fantasía contra a gris reali
dade. Todo Cunqueiro é unha 

o descanso. O guia que conversa 
con eles resulta ser o autor dun 
dos libros oferecidos aos visitan, 
tes,. "San Martín de Frómista 
visto piedra a piedra". 

Ali mesmo, na praza onde, solitá, 
ria, se ergue a igrexa, estrean un 
hotel inaugurado hai uns dias. 
Dan unha volea pola vila. Hai 
duas grandes igrexas máis, a de 
Santa Maria del Castillo, que 
ocupa o lugar onde estivo a forta, 
leza, e a de san Pedro, cunha por, 
tada renacentista qúe mesmo pa, 
rece introducir aos visitantes nun 
monumento romano. Os nume, 
rosos bares asoman aos soportais 
de colunas que puderon ser do 
mosteiro bieito da igrexa de san 
Martiño, xa desaparecido. Un 

fuga da realidade para facer a vi
d a mellor, coma aquil Tristan 
Garcia que vai facer a mili a Le, 
ón e sóñase o heroi do que leva o 
nome. Con él, a distinción entre 
a vida e a arte é ficticia". 

Eduardo Alonso nega que a sua 
visita e a de Quico Cadaval á na, 
rrativa de Cunqueiro sexa un pa
so perdido para a construcción 
da escrita dramática. "Sería asi se 
todüS os directores estivesen nes, 
te mumento versionando narra.ti-

Frómista 

grande monumento representa a 
san Telmo navegando nunha 
barca e armado dunha grande 
cruz. Naceu aquí, pero andou por 
Tui facendo milagres e construin, 
d9 pontes, e ali, na catedral, gar
da,se a sua cabeza como relíquia. 

Nen que os viciños de Fróm.ista se 
concentraran todos na cafetaria 
situada baixo os cuartos onde os 
viaxeiros intentaron dormir, pois 
contaron eles conversas e barullo 
até a madrugada, e foron forzadas 
testemuñas dos ardores dunha pa, 
rella de mozos nada reprimida. 
Ao mencer, a luz entrou a cachón 
pola xanela sen persianas e os 
merlos avivaron a mañá con an, 
guriosos cantos, así que o desean, 
so que presentian non foi tal, e 

vá, pero, de feíto, Galiza é o país 
de Europa no que máis se estrean 
autores vivos,-grácias ás veces aos 
próprios autores que se estrean a 
si próprios. Doutra parte, non te, 
mos en absoluto intención de ig
norar a drarnatúrxia de Cunquei, 
ro pero si queremos atender ne, 
cesidades próprias, do grupo, e 
poder facer o que queremos". 

Cuneas 
na pausada de Mansur 
Quico Cadaval coida que a narra, 
tiva é unha fonte contra as secas 
da escrita para teatro. "Desde 
1900 á 1970 a relación entre au, 
tores e público non pasa polas fa, 
ses normais de autoría, represen, 
ración e recepción por parte do 
público; os nosos autores escre, 
beian para o teatro pero non ti, 
ñan o compulso final do público. 
Dadas estas características cultu, 
rais do país, é razonábel que ato, 
pernos motivos teatrais na narra, 
tiva e que poidamos trasladar á 
cena un Simbad con toda a inme, 
diatez, forza de contidos e teatra, 
lidade de Cunqueiro. Unha difi, 
culdade pode ser a de transmitir o 
placer exótico do Simbad por 
China pero sernpre que Cunquei, 
ro fala dun país remoto, é doado 
identificar que fala de Galiza e 
que para el, a capacidade de fasci, 

percorreron os canzorriños todos 
da igrexa con ollos perguizosos e 
avultados. Aprezan,se diversos es, 
cultores na sua feitura. A un gos, 
taban,lle ben os cánones roma, 
nos. Repeten,se o león opmendo 
homes, os enfrontamentos, mater, 
nidades e serpes entre os 315 m0' 
dillóns de que se compoñen os 
beiris do tellado. Parece que hou, 
bo un bispo que cando fixeron as 
reformas a princípios de século, 
mandou eliminar unha chea deles 
de temática sexual, asi que a igre, 
xa cambiou moito na decoración 
e mesmo no aspecto orixinal. Esa 
idea de limpeza, de perfecto aca, 
bado, precisamente, saca,lle en, 
canto. No interior non permiten 
facer fotografías con flash, e isci 
evita o estudo dos altos capiteis. 

Po la rua topan · con Carlos Arro, 
yo e falan da interpretación que 
dá no seu libro sobre os sinais dos 
canteiros que aparecen en moitas 
das pedras de san Martiño. Di 
que era o xeito de contabilizar o 
s.eu traballo. Os viaxeiros non 
concordan, pois se asi fose terian 
que estar todas elas sinaladas. 
Carlos Arroyo non se dá por ven, 
ciclo. Non cabe dúbida de que 
non lle faltan probas; pero non as 
ten todas. Grazas a el poden visi, 
tar a igrexa de san Pedro, recon, 
vertida nun interesante museu 
con boas esculturas populares ex, 
plicadas con extractadas fichas 
que o párroco, un home novo e 
aberto (e moi querido, polo que 

nación dunha taberna galega é 
equivalente á da pousada de 
Mansur. Só hai que cambiar os 
pocillos de té por cuneas de viño. 
E a capacidade que Cunqueiro 
ten de escapar á realidade desde a 
realidade e esperamos poder 
transmitila desde o cenário". 

Nove actores e dous músicos en 
directo intervirán no Cunqueiro 
de Cadaval e Fábio Mangolini 
para o Centro Dramático. No 
Feirantes de Alonso, actua Luma 
Gómez e Chefa Alonso encárgase -
da percusión e o, saxo soprano 
desde o cenário. "E un espectácu, 
lo en caixa negra que está xustifi, 
cado por razóns estéticas pero que 
obedece as razóns económicas 
dunha política teatral económi, 
camente ca~iva. T emos espírito 

_ de compañia grande pero se non 
podemos selo, faremos de calque
ra maneira. O que non faremos 

- nunca é renunciar a facer teatro". 

O Simbad do CDG apresentara, 
se en Santiago o 29 de Outubro 
con Pico, Rebeca Montero, }o
sito Porto, Morris, Xan Cejudo, 
Manuel Millán, Maria Bouzas, 
Femando Dacosta, Marcos Orsi; 
Bernardo Martínez e Pitti Sanz 
actuarán como músicos en di, 
recto con percusión, organillo e 
saxo soprano. • 

Lms DIÉGUEZ 

poden observar cando a xente o 
saúda), foi poñendo ao seu pé. 

Deixan Frómista a meia mañá
1 

e 
meten,se polo páramo. Queima o 
sol. Os de Paléncia fixeron o Ca, 
miño paralelo á estrada, con pedra 
miúda e sen unha árbore. Deben 
crer que só ~rve para retratar. 

A igrexa de Villalcázar de Sirga é 
como unha catedral. A grande 
portada onde un bosco de figuras 
arrodean a Virxe e o Pantocrátor 
parece de barro. Que pouco lles 
gestan aos viaxeiros esas imaxes 
brancas e gastadas. Na constru, · 
ción orixinal interviron os tem, 
plários. Respira-se ainda oseu 
simbolis)Ilo. Na capela de Santia, 
go está soterrado o infante don f¡, 
lipe, que foi irrnán de Afonso X, e 
a muller, dona Leonor Ruiz de 
Castro, en sartegos románicos. Os 
viaxeiros teñen interese en ver o 
dun cabaleiro que está á beira dos 
·outros, sobre leóns, mais o sacris, 
tán. non lles quere abrir. Di que 
está proibido, e vai,se el correndo 
como se fuxira. A imaxe da Virxe 
é sonada polas cántigas que o rei 
"Sábio" lle adicou. Pero en Villal
cázar de Sirga alguén lle debe ter 
teima ao Neno, pois está el desea, 
bezado en duas das imaxes que se 
oferecen e que son as máis desta, 
cadas. Isto non o ven os nasos 
amigos, cegos eles aos máis ínti, 
mos significados. T ;:in só in tu en 
que, coa marcha de Saef, algo lles 
falta, e saen da igrexa cunha in, 
tensa sensación de valeiro. Logo, 
calados, miran o mapa na busca 
da seguinte meta. Xulia, suspira.• 

(_ 
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De Don Francisco del Valle--Inclán 
Non se( por qué Vilaxoán é o 
J:l,erce de tan f enornenais escri -
tares ventureiros, nacidos na 
beira do mar de Arousa, corno 
q:quelas "froliñas ventureiras 
que nacen nos campos e pare
cen creadas polo Bosco ou por 
Breughel o vello"; das que Cas
tela.o falaba ªº principiar as 
Co~as. \Froliñas silvestres que 
ninguén plantou, nin cultivou. 
Escritores, pois, semellantes en 1 

1 ' • , • 

cerro xe1to ao seu coterraneo, 
ao propio Daniel; quen se rne
teu a escritor para narrar as cou
s as que nori. eran capaces de 
pintar os pinceis seus. -

· , os escritore¡¡ •ventureiros 
· Vilaxoán -Xoán Qarcía 
- ' rán, Xes& Cambre Ma-

riño, Teod9miro Cardalda Fer
nández- traballaron. de rapaces 
coas súas mesmas mans, xa .enca
lecidas, de carpinteiros de ribei
ra, mariñ~iros, pescadores; de-

. nantes de que as súas inquedan
zas, aliadas ás circun~tancias dra
máticas do tempo que alguns de
les viviron e sofriron perso~l
mente, fixeran de Xoán e de Xe
sús auténticos int~lectuais, ata o 
punto · de sentar en cátedras de 
tres continentes. E a T eo reser
va.lo· para quedarse na Ría, escri
bindo 'as historias da sua idolatra
da vila e dos homes inxeis que 
nela nachon. Non todos ventu
reiros, tal como foi o caso do~
q1;letípico ilustrado' galego do Sé-

culo da Il~stración, don Francis
, co del Valle Inclán Santos, cuxa 
·minuciosa biografía cornpuxo 
Teo Cardalda, despois xa dun 
,trienio de erudita investigación. 

1 
i I , 

lnvestigaciórl contra o reló, vi~ 
"brante, rápida coma' ~ cemento 
rápido; nr,s arquivos de Santia
go, Monaoñedo, Po.ntevedra, 
Vilagarcfa. Sempre pendente 
•do teléfono··móvil, que axiña 
repinicaba, .rec.damando a pre
séncia de T eo no seu rernorca-

1 dor. Amarrado no peirao ar~u
;sán, agardando a que chegase o 
seu erudito maquinista, para 
sair a toda máquina a botarlle 
un cabo, cecais, a un buque xa-

,: ponés que ía a pique, ·á,¡altura de 
Sálvora, ou máis alá, na mar te
nebrosa. Ou ben, sen tanta pre
sa,· a remarcar a calquer navío 
·de rnáis de dez mil tQneladas, 
conforme está; mandado, para 
poder entrar no porto de Santa 
Uxía de Ribeira, ou no mesmo 

. de "Vilagarcia leda de navíos". 

. 1 

Anque T eo Cardalda me
lfor q~ix~ra remorcalo a~á · 
o, seu mtimo porto de· V1-

laxoán; o cal, ¡a finais do sécli
lo XVIÜ, no an'o en que bulía o 
tío bi¿avó de don Ramón del 
Valle-lnclán, ·era a maior "base 
exporta.dora de to<;la a Ría de 

. Arousa" . _Exportab~, ma ior
mente, sardiña salgada e ostra 
en escabech~ ,en inxentés' to-

I 

neladas; que se explican' palas 
rnoitísirnas fábricás de salga
zóns que os fomentadores c::ata
láns instalaran na ribeira ide 
Sobrán. E tamén porque o por
to vilaxoanés dispuña de ~1-
fándeg,a, onde tiñ'an que ma
llarse. os exportadores d<:>Utros 
povos ~a Ría. 

Tal ~m'.portancia mercantil de 
Vilaxpán resáltaa T eo no capí
tulo do seu libro que precede a 
concreta biografía1 de D. Fran
ciscd del Valle-lnclán, pois "se
ría imperdonábel pola miña 
banpa -xustifícase-, non facer 
un percorrido histórico ·dende 
un punto de vista social e eco
nómico do povo de Vilaxoán de 
Arousa". E faino de abando , 
wn 1datos interesantísimos. 

Nen embargantes , nos pri
meiros capítulos .da obra 

1.aínda inédita, Teodomiro 
Cardalda comeza tratando da 
xÜ.risdicción de San Martiño de 
Sobrán, que adema.is da fregue
sía do mesmo nome, compren
día dúas parroquias de ·Catoira, 

· rnália non ser limítrofes con 
ela. No século XV pertencia á 
casa dé Soutomaior, e ' foi o ar
cedlano de Reina, D. Xoán Ma
riñd de ·sou'tornaior, o que fon
d~u, dentrQ do território parro
quial de Sobrán, a vila a que le, 
gou o seu nome dcm D<oán e o 
seu belido porto. 

GM1Ñ0 VEL1° C9NG0&T™ NoVA 

¡Que gloria escoitar o canto do 
carro cando _leva sobre si a ve
nerada irnaxe da Virxe da Fran
q ueira ! Din os romeiros que 
canta de alegria. E eles axúdan-
1le apertando o eixo. 

Vai a Nosa Señora na súa 
procesión tirada por uns 
bois mansos, en lembranza 

daquel día en que, segundo a 
tradición, outros bois, cos ollas 
tapados, para dirimir unha dis
puta pola súa posesión, entre os 
veciños de Franqueira e os de 
Luneda, levárona desde onde se 
agachara ata o apracíbel lugar 
que ela escollera para recibir 
~os seus devotos, un lÚgar onde 
a terra xermola, a carón dunha 
fonte de auga fresca e abondosa. 

A ela van tamén os paisanos, 
coas súas ofrendas uns e coas 
súas intencións outros, e men
tres os namorados se prometen 
amor eterno facendo un nó nas 
xestas do entorno, nós de amor 
e pracer,' os ofrecidos asisten á 
misa Maior e reciben a bendi, 
ción xunto cos anima.is, os froi
tos ou as varas do gando, que 
portan como estandarte do seu 
oficio e do seu desexo durante a 
procesión, á que outros van no 
cadaleito, do que a milagrosa 
Virxe, atendendo ás súas súpli
cas, os liberou: 

A Franqlleira 

Virxe dn Franqueira, Virxe ben arruula, 
aquí che traemos á resucitada 

Efeitos os requisitos relixio
sos, a festa continúa entre 
polbeiras e gaiteiros, dan

zantes con palitroques, de anti
ga tradición, e arcos de flores 
que nos lembran o antigo cami
fio á fonte da santa, do que din 
que era un regato onde, nas súas 
abas, nacían flores todo o ano . 

A remaría conxuga, como en 
tantas outras, as promesas da 
fertilidade e a cura dos males do 
corpo, o relixioso e o profano, a 
devoción e a esmorga, o desen
freo e as penas, todo· ese con-

xunto de bo e malo, de luz e te
bras que é a roda da vida. 

Pero, para enriquecer a fermo
sura da festa, aínda se mantén o 
costume de representar unha 
apaixonante historia de fe entre 
un franqueirán e un mauro; his
toria que o mesmo Ramón Ca
banillas reescribiu para facilitar 
a súa representación. 

Conta esta vella e fermo
sa historia como un pai
sano cae u ca ti vo dos 

mouros, que o tiñan encerrado 
nun 'caixón de rnadeira, ao 
que lle fixeran un único bura
to á altura das· mans; e cada 

O pazo · de Sobrán co tempo 
chegaría a ser dos Patiño; ou se
xa da · linaxe ~o antigo xesuita ' 
que foi o grande ministro de fe:.. 
lipe V e reconstrutor da flora 
españqla, e rnáis de seu irmán, o 

· n;iarqués de Castelf r, ministro 
entón da Guerra. Un tema 
adred~ . para as investigac,ións 
dezaoitescas ·de Teo. Que se 
cinxen por agora rháis ao vici
ño pazo da Rúp. Nova, onde na
ceu, o 29 de Febreiro de 1736, 
D. Francisco del Valle-Inclán. 
Ningún xornal de aquí pudo 
dar, nos ecos ' de sociedade, a 
noticia de tan feliz acontece
mento, pola sinxela razón de 
que non existía ningún xornal 
na Galiza, ata que ·aquela rrres
ma criatura fundou El Catón 
Compostelano , cando xa conta-
ba sesenta e catro a'nos: o 1 º de 
Maio de 1800. Axiña haberá 
dous séculas. 

Caberia que c9ma no caso 
od seu sobriño neto, ta
rnén se disoutaran dous 

concellos a nacencia de D. 
Francisco. Pois b pazo da Rúa 
Nova, hoxe en pésimo estado, é 
unha meta.de do de Vilagarcía e 
a outra do de Vilanova. Xa que 
a liña divisori'a das freguesias de 
San Martiño de Sabrán e de 
San Lorenzo de András pasa 
polo medio do pazo, e cada un, 
ha das parroquias pertence·a un 
distinto concello arousán. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

1 
dia, o capitán dos sarracenos, 
para comprobar que o cristián 
non fuxim , mandába lle sacar 
o dedo polo fu ra.do , mentres 
discutía cos o ut ros a mellor 
maneira de mata.lo . E o fran
queirán que tal oia, pregáballe 
á súa Virxe que. o liberase da
quel presidio. 

Un dia a Virxe fíxolle caso. 
O mouro que se encargaba 
de custodiar o caixón sen

tiu tanguer unhas campás e en
tón decatouse de que a paísaxe 
non era a mesma, que estaba, 
por milagrosa intercesión de 
Maria, na terra do cativo. 

Daquela o cristián, xa libre, pe
lexou co mouro, e cando o libe
rado venceu ao sarraceno, Ca
banillas di que lle sentenciou: 

Mil anos, un detrás doutro 
. virá o teu carpo á vida 
e no día dn Franqueira, 
por ordenación dillina, 
rachando o teu corazón 
para ene he lo de fe viva 
mil 11eces entrará a Marte 
abrindo a mesma f erida .. .. . 

E din os paisanos que este mau
ro, que cada ano resucita polo 
dia da Santa, é un tal Bimarén, 
que ago$ vive encantado nun 
souto a carón do santuario.+ 

Spntiago Pral 
'A edición de autór 
permite .controlar 
todo o proceso pero 
hai que ter médios 
para costeala' 

M~sagem de Fem ando Pessoa e 
Os Lusíadas de Camóes. Rernatei 
Guia triste de París de Bryce Eche
nique e Xeograffas do sal de Caride 
Ogando. 

Que recomenda ler? 

En narrativa Drácula de Brarn 
Stoker e todo G arcía Márquez; 
en poesía ás nicaragüenses G io, 
conda Belli e Vidalluz Meneses 
xunto con Benedett. e, \PO r su
posto , o Neruda de 21! Residencia; 
en T eat ro Luces de Bohemia de 
Valle; en galego os relatos de Fe
rrin e Sarou de Ma ncho Caride; 
en poesia

1 
Lois Pereiro e o Follas 

Novas de Rosalia. 

Ven de publicar o poemario Alga 
e fungo. 

Foi unha incursión e traña. O úl
timo poema publicárao en Doma 
no 1986. Tentaba e ere er un 
diário ficcionado e decateime un 
dia que naquel rexitro funci na
ba mellor o que quería expre ar. 
A exper iéncia fo i de xe ta i n 
"setemesina": desde o 17 de De
cembro do 199 5 até o Dia da Pá
tria do 1996. Despois o de sem
pre, cinco exemplares para o Es, 
quia; cinco ex.ernplares para o C i
dade de Oureríse e para o caixón . 

Logo decidiuse por unha edición 
de autor. 

1 

.Por consello dun bo amigo. Ade
máis ten moitas ventaxas. Se tes 
medios para costea.lo controlas 
todo o proceso: papel reciclado 
de cali9ade; portada (Afrodito/ e 
o Deus Pan Cabrío); comezo de 
topos os poemas na páxina direi
ta; letra xenerosa. Unha expe
riépcia que me sen.'iu -entre oµ- . 
tras causas.:... para agasallar áos 
amigos; coloqueilles· o oitenta por 
cento da edición de douscentos 
vinte exemplares. + 

Maceda, 1960. Autor de Algo e fungo e de di

versos traballos de investigación sobre pdrsoei

ros de Maceda. 
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O Domingo 
remata a 

Mo.lfra de 
Teatro 

Cómico e 
Femvode 

CANGAS 
que conta 

cun 
importante 
número de 

obras, 
compañia1e 

acto• 
parateatrais. 

Na 
fotografia, 

Quico 
Caclaval. 

O Trinque 
· Teatro cómico en. Cangas 

Domingo ás once comeza o 
derradeiro espectáculo da 
XVI Mqstra Internacional 
de Teatro Cómico e 
Festivo de Cangas, unha 

montaJCe do grupo Chévere. 
Sábado, Etelvino Vázquez 
dá unha conferéncia, 
espectáculo sobre a xénese 
do teatro.• 

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

Allariz 
• EXPOSICIONS 

CAPRICHOS DE GOYA 

Organizado por CaixaVigo e 
Ourense, en colaboración 
co concello, e até o dia 21, 
exposición dos Caprichos de 
Goya. Na Sala de Exposi
cións A Fábrica.. 

•MUSEUS 

ETNOGRAFlA E 
CASCO HISTÓRICO 

Visitas guiadas ao casco his
tórico e ao Parque Ernográ
fico do Amoia (Museu do 
Coiro, Museu do Tecido, 
Museu Galega do Xoguete 
e Muif'lo do Burato). Infor
mación no 988 442 006. 

A s 
• SENDEIRJSMO 

MEDlClÑA, DEPORTE E 
AVENTURA 

Percorridos polo Camiño 
de Santiago, coa prática de 
Actividades Didáctico-De
portivas e de Turismo Ac
tivo en Setembro. Máis in
formación nos teléfonos 
981 577 459 e 629 327 
4 7 4. Bertamiráns. 

AB-
•MÚSICA 

0-ÚCl-IARO ROCK 

O Venres 10, no recinto cu
beno da Buroga e organiza
d pala asociación Xuwru.u
de de San Vicente, terá lugar 
o festival Chfcharo Rock coa 
pre ncia de Torquemada 
( ), m peligros 
Hemisferio izquierdo ( an
tiag ), El fabu1 o hombre 
de Atapuerca (Lugo), Cor
morant (Ames), The Fly 
(Porcom ur ) Hijo de 
Cain (Ames). Edita.rase un 
CD recopilatório que se dis
tribuirá no pr6pio concerto. 
Servizo de autobuses desde a 
Praza Roxa de Santiago a 
panir das 20,30 pasando por 
Ames, Brión e Negreira. 

O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

CRISTINA FERNÁNDEZ 

Mostra a sua obra, até o dia 
25, na sala das cabras do Sul. 

•MÚSICA 

FESTIVALDEORRAS 

Na sua V edición reune a 
Macaco, Hank, Freak XX1 
e Fame neghra na Salguei
ra o Venres 10 ás 22 h. 

B eu 
• EXPOSICIÓNS 

HixfNIO MARTÍNEZ 

O pintor afincado na vila 
poderase contemplar. até o 
1 7 <leste mes na sala Ama
lia Domínguez Bua. 

Burela 
•MÚSICA 

BANDA DE Vr:LALBA 

Actua no Auditório Muni
cipal o Venre.s 10 ás 21,30 h. 

Caldas de Rei_s 
• EXPOSICIÓNS 

XuuoCARRO 

Pinturas no Auditório Mu
nicipal. 

Cam dos 
• EXPOSICIÓNS 

V ÁZQUEZ,PALÁCIOS 

Alex Vázquez-Palácios ex
pón debux na Galeria Bo
rron 4 (Avda. de Galicia 
39) até o 15 de S tembro. 

Cang s 
•TEATRO 

XVIMoSTRA 
INTERNACIONAL 

De teatro, Cómico e Festivo 
continua desenvolvendose 
durante a semana na Carpa 
instalada na Alameda Nova, 
na Casa da Cultura, Praza 
das Pontes e no pub Canis 
Lupus. Non senda na Carpa, 
que hai que pagar 600 pta, 
no resto dos locais é gratui-

to. O Xoves 9 podemos con
templar, ás 20,30 na Casa da 
Cultura, ''Ñaque" de Yu-Yu 
Teatm; "Que fo¡ das irmás 
Sue", de Las Veneno, ás 23 
h. na Carpa; e "Falar por fa. 
lar, de Quico Cadaval no 
Canis Lupus á 1 da madruga
da. O Venres 10, ás 20 h. na 
Casa da Culurra, repite ''Ña
que"; ás 23 h. na Carpa, Te
atro do Morcego representa 
''Mone accidental dun anar
quista"; e á 1 da madrugada 
na Praza das Pontes, The ma
gical brothers cenifica ''Here 
they are". O Sábado ás 20 
h., Teatro del Norte sobe ás 
táboas da Casa da Cultura 
con ''Valle-Inclán"; Teatro 
Estudio e Airan Teatro, ceni
fican "Sota, caballo y gay" ás 
23 h; e á 1 no Canis Lupus, 
o cabaret de "Ana Pudor". 
Remata a mostra o Domingo 
12 co Teatro de las Mmavillo.s 
e "El patito feo", espectáculo 
para criaruas, ás 12 na Car
pa; e, ás 20 horas, esta mes
ma compañia leva o espec
táculo ás mas con ''El trici
clo de los títeres"; para re
matar con Chévere, na Car
pa ás 23 h., cenificando "A 
ratina é o deber de todas as 
criaturas''. 

Celan ova 
•MÚSICA 

ARco DA VELLA 

Este grupo folc acrua, na 
Praza Maior, o Sábado 11. 

• EXPOSICIÓNS 

l.M. SANT ANA E 
ToNr DESoTo 

Mostran os seus óleos e 
acuarelas no Claustro Ba
rroco do Mosteiro. 

• EXPOSICIÓNS 

PABLOÜRZA 

Desde o sete de Setembro 
a obra pictórica de Orza 
estará exposta na Bibliote
ca Pública Miguel González 
Garcés. 

GREGORIO FERRO 

Óleos, debuxos e gravados, 
36 obras, procedentes da 
Catedral de Santiago de 
Compostela e das Reais 
Academias da História e de 
Belas Anes de San Feman
do e outras inscitucións e 
museus compoñen a mostra 
de Gregario Ferro (1742-
1812). Na Fundación Barrie 
até o 19 de Setembro. 

JOAQUÍN SOROLLA 

Mostta recriativa da obra re
alizada por Sorolla para a 
Hispanic Society of America 
por encargo do hispanista 
A.M. Huntington. Con esta 
exposición, a Fundación Ba
rrie, oferece a contemplación 
dun Sorolla pouco coñecido. 
Até o 12 de Setembro. 

FARDEL 
DAS ÜISIDÉNCIAS 

Mostra de escultura, que 
podemos ollar até o 12 de 
Setembro, en sete espá
cios públicos da cidade. 

•CINEMA 

CICLO FRANCÉS 

O Centro Galega de Anes 
da lmaxe programa este ci
clo, en versión orixinal 
con subtítulos en castelán, 
co seguinte contido: Xoves 
9 Le fils yreferé de Nicole 
Garcia (1994); Venres 10 e 
Sábado 11, ]eus interdits 
de René Clement (1952); 
Martes 14, Smoking de 
Alain Resnais (1993); 
Mércores 15, No s~king 
de Alain Resnais (1993) . 
As sesións son ás 20, 15 
horas non senda o Sábado 
que son ás 18,30. 

Ferr.ol 
• FOTOGRAFIA 

RUTH M. ANDERSON 

Placas recollidas na Galiza 
entre 1924-1926 durante a 
viaxe que realizou esta 
americana polo país, na 
Sala de Exposicións do 
Centro Cultural Torrente 
Ballester . 

A Fonsagrada 
• EXPOSICIÓNS 

Ü PASAOO VIVE 

O pasad.o vive no presente, é 
a frase que tenta r<:sumir o 

Mostra 
escultórica na 

' FONSAGRADA 
dun 

importante 
abano de 

artistas 
galegos. 

Naimaxe, 
escultura de 

Basalloen 
madeira de 
castiñeira e 

cartón. 

espírito desta exposición 
colectiva que permanece 
no Museu da Fonsagrada. 
Obras escultóricas de Mó
nica Basallo, lnácio Basa
Ilo, Luís Borrajo, Manuel 
Patinha, Manolo Paz, Pa
co Pestana, Álvaro de la 
Vega e Fernando Villa
poi. Aberta até o 30 de 
Setembro. De Martes a 
Venres (12 a 14 h. e 17 a 
19 h.) e Sábados e· Domin
gos de 12 a 14 h. 

Fo: 
• EXPOSICIÓNS 

XAQUIN MARIN 

Mostra a sua obra na Casa 
do Mar. 

Lalin 
•MÚSICA 

Cómoo QE BARRAS 

Noite de folc no Auditório, 
a partir das 22 h ., con Códi
go de Barras o Xoves 9. 

29 -



30 -

Urbano 
Cabrera 
canta en 

MARIN este 
Venres. 

En 
PONIEVEDRA 

encóntrase 
a exposición 
sobre a Al1e 
do Cister na 

Galiza e 
Portugal. 

Na 
Fotografia, 
Sta. Maria 

de Fiáes, 
séculas 

Xll-XDI. 

Melga~, 
Viana 

do Castelo. 

ANOSATERRA 

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

Lugo 
• EXPOSICIÓN$ 

PÉREZ PORTO 

Exposición de cerámicas, 
organizada polo Centro de 
Artesania e Deseño de Gali
cia. Na Sala de Exposicións 
Capela de Santa Marta 
(Ronda da Muralla s/n). 
Aberta até o 24 de Outubro. 

COLECTIVA 
DE EscuL TURA 

Exposición de esculturas de 
Valmaseda, Pazo, Díaz e 
Caxigueiro. Na Capela de 
Santa Maria. 

Marin 
•MÚSICA 

URBANO CABRERA 

Dá un recital na Praza de 
Eguren o Venres 1 O ás 
22,30 horas. 

Nogu.eira 
de Ramuin 
•ARTE 

RIBAS DE SIL 

Visitas guiadas ao Mostei
ro de Santo Esteva de Ri
b as de Sil e aos monu
mentos da Ribeira Sacra. 
De Mércores a Domingo 
ás 11, 12 e 17 h. 

Ourense 
• EXPOSICIÓN$ 

M. CHAMOSO LAMAS 

Recén inaugura9,a no Mu
seu Arqueolóxico, pode
mos contemplar a exposi
ción, até o 5 de Outubro, 
adicada a Manuel Cha
moso Lamas que recolle 
libros e fotografías. 

ROMANTICISMO 
INGLÉS 

Na Aula de Cultura de 
Caixavigo e Ourense, ex
posición de Pintura ro
mántica inglesa. Desde o 
2 de Setembro. 

PARDIÑAS 

Tallas de Madeira. Exposi
ción no Café Bohemio. Até 
finais de Setembro. 

ARTISTAS CAMIÑANTES 

Mostra artellada polo Xa
cobeo 99. Abre no al.bergue 
de San Francisco até o 23 de 
Decembro. 

•TEATRO 

A DIÁSPORA 

É o título da obra de Da-

Convocatórias 
EDUCACION PARA A PAZ 

O Movimento pala Paz, o Desarme e a 
Liberdade de Asturies e o Instituto de 
Ciéncias da Educación da Universida
de de Ovieu realizan unha convocató
ria de cursos a distáncia pensadas· para 
aquelas persoas interesadas en coñecer 
e aprofundar na prevención de confli
tos e a cooperación, aclarando e defi
nindo conceptos básicos, analisando as 
formas, axentes e instrumentos, e do
tando aos participantes dos contido 
precisos para xestionar e evaluar os pro
xectos. A participación pódese facer 
ben por correo postal o por intemet. 
Os cursos dispoñen dun sistema de tu
toría a distáncia e divídense en dous 
bloques: Curso de Cooperación que 
comprende o Nível I Iniciación; Nível 11 
Aspectos específicos; Nível m Aspectos 
globais, que se poden facer por separado 
ou en conxunto. E o bloque de Xestión 
de Volunt.ariado. Máis información no 
Apdo. 2.035, 33.080 Ovieu, Tlf e fax: 
985 273 348, correo electrónico: 
mpdl@mpdel.org http://www.mpdel.org 

PRÉMIO DE CRÍTICA 
"ARTEGALICIA 99" 

A Sociedade Artística Ferrolá convoca 
este prémio ao que pode concurrir cal- . 
quer persoa que teña publicada crítica 
sobre artes plásticas contemporáneas 
en xeral e galegas en particular en cal
quer meio de comunicacion escrito, ra
diofó.nico ou televisivo. Poderanse pre
sentar as críticas que se queiran, ben en 
galega ou castelán, acompañadas de 

niel Cortezón que pon en 
cena, o Venres 10 no Te
atro Principal, a Aula 
Aberta da Escala Viva de 
Ourense. 

•MÚSICA 

PERSÉIDES 

Interpreta Xoias da zar
zuela o Xoves 9 no Teatro 
Principal. O Xoves 16, na 
igrexa de Santa Eufémia, 
Alia Música presenta Pere
grinaxes. 

•CINEMA 

COMO AUGA PARA 
CHOCOLATE 

nome e apelidos, enderezo, teléfono e 
profisión asi como unha cópia da mes-

- ma, O xuri poderá otorgar un só pré
mio, Placa e escultura de Xulio Argüe
lles, ainda que ten facultade de otorgar 
un de recoñecimento, Paleta de Plata, 
a unha personalidade do mundo da cul
tura local. Os traballos deben enviarse 
á S.A.F. Apdo. 339, 15.080 Ferrol fa
cendo constar no sobre "A.O. 99", an
tes do 31 de Decembro do 99. O vere
dito será o 24 de Xaneiro do 2000. 

CoNVOCATÓRIAS FDRMATIV AS 
00 CENTRO UNESCO DE GALIZA 

Realiza nove cursos no mes de Outu
bro en Santiago de Compostela, en 
edición única para á Galiza e o Estado 
español coas seguintes temáticas: Tra
mitación de axudas e subvencións das 
adminsitracións públicas; Captación 
de patrocínios para proxectos sócio
culturais; Difusión e comunicación de 
acontecimentos e proxectos culturais, 
tarefas do gabinete de comunicación; 
Xestión e potenciación das aso
ciacións de amigos de museus e equi
pamentos culturais; Declaración de 
Utilidade Pública de Asociacións, in
formación e orientacións sobre a apli
cación e desenrolo da lei de coopera
ción en relación ao fomento da parti
cipación e mellara da mobilización ci
dadá e as organización altruistas; Uti
lización da intemet para a informa
ción, promoción, debate e sesibiliza
ción en Voluntariado, Servicios So
ciais, Axuda humanitária e Acción 
Cultural. Máis información no Centro 

Dentro da v Xornadas con
tra o racismo e a xenofóbia 
que se están a celebrar na 
Casa da Xuventude, o Mar
tes 14 proxectarase o ví
deo Como auga para cho
colate, de Alfonso Arau; 
e o Mércores 15 Cousas 
que deixei na Habana, de 
Manuel Guiérrez. 

A escultura en México, 
1910-1950. Rihadeo 

MINGOS TEIXEI~ • EXPOSICIÓNS 

Os 0Fícros 

UNESCO Galiza. Apdo. 824. 15 .780 
Santiago. Telf. 609 845 858 ou 606 
151 335.cunescog@teleline.es 

GUIA DE FEsr AS TRADIClONAIS E 
TIJRISMO RURAL NA ÜALIZA 

O Centro UNESCO da Galiza solicita 
a colaboración dos promoteres de fe§
tas e eventos para que remitan infor
mación actualizada da sua oferta festi
va para a confección dunha guia con 
ampla publicidade e promoción. Cen
tro UNESCO Galiza. Apdo. 824. 
15.780 Santiago de Compostela. 

CuRso A DIST ÁNCIA 
DE AGRICULTURA BIOLÓXICA 

Do 1 de Outubro ao 31 de Decembro 
de 1999. Dividido en tres módulos, 
cos seus cuestionários que recibirán os 
alunas na sua morada, é Levado por 
técnicos especializados en agricultura 
biolóxica, agricultores e industriais 
con experiéncia. Para a obtención do 
Diploma é obrigatório asistir ás clases 
presenciais (estáncia do 4 ao 8 de De
cembro en Barcelona), nas que se rea
lizarán teoría, práticas e visitas a fincas 
e indústrias de transformación. Prazas 
Limitadas. lncripción até o 1 de Outu
bro en Asociación Vida Sana. Clot 
39. 08018 Barcelona. Telf. 93 580 08 
18, Fax 93 580 11 20. Correo electró
nico: asvidasana@bcn .servicom.es 
http://www.vidasana.org. Esta mesma 
organización, en colaboración coa 
Universidade de Barcelona, organiza 
un master en Agricultura Biolóxica di-

rixido a diplomados e licenciados inte
resados en aprofundar nesta matéria e 
q_ue comeza o 22 de Outubro de 1999. 
Ademais dos enderezas de Vida Sana, 
para o master, tamén se pode recabar 
información a F. Xavier Sans, Doutor 
en Bioloxia, Universidade de Barcelo
na. Departamento de Bioloxia Vexe
tal. telf. 93 402 14 75 . Correo electró
nico: xsans@porthos.buo.ub.es 

CONCURSO DE GAITAS 

O concello de Ponteareas convoca 
unha nova edición do seu concurso de 
gaitas, no que se poden inscribir de
nantes do 11 de Setembro no rexisto 
de entrada do Concello. A orde de 
participación é a inversa da inscrip
ción cun número limitado de 30 par
ticipantes (986 661 675). As fases de 
eliminación e final celebraranse en 
Ponteareras os dias 18 e 19 d Setem
bro. Hai catro prémios de 250 .000, 
100.000, 75 .000 e 50.000 pes tas. 

GAL1c1A EN Foco 

Certame fotográfico convocado polo 
Clube de Prensa de Ferrol As fotogra
fias admitidas (máximo de tres por au
tor), servirán para anellar unha moscra 
itinerante e a confección dun catálogo. 
Terna libre dentro do fotoxomalismo. 
Branca e preto ou cor, tamaño 30x40. 
Remitiranse, x:unto cos dados (e unha 
foto do autor ao Clube de Prensa de Fe
rrol (Apartado de Correos 283 de Fe
rro!. Fotos feítas entre 1 de Xullo de 
1998 e 30 de Xuño de 1999. • 

por Disparates), estarán 
neste museu até o proxi
mo 25 deste mes. Ademais 
do fundos habituais do 
centro, tamén podemos 
ollar a mostra adicada a 
Santiago e os camiños de 
Santiago. 

Partenheimer. Até o 31 de 
Outubro a obra da australia
na Tracey Moffatt.. 

MUSEU ÜRANELL 

KUKA CEBALLOS 

A libraria Maria Balteira 
acolle unha mostra dos 
seus óleos. 

PABLORANSA 

Até o 27 de Setembro 
mostra o pintor vallisol -
tano a sua obra na galería 
José Lorenzo . Ademais 
pódense contemplar o 
fundos da galeria que in
clue un importante núme
ro de artistas galegos ac
tuais. 

LEANDRO 

Mostra os seus lenzos no 
café Rua Nova, até o 24 
deste mes. 

Padrón . 
• EXPOSICIÓN$ 

CoRREA CORREDOIRA 

Mostra a sua obra na Sala 
Teucro da Delegación Pro
vincial de Cultura. Aberta 
desde o 2 de Setembro. 

Na Casa de Cultura, mos
tra de fotografias sobre Ofi
cios tTadicionais galegas. 

Podemos contemplar a co
lección Xogo de Suxeren
cias, GraneU e Arquitectura. 
Tamén Os Libros de Anis
ta, con pezas de máis de se
tenta autores. 

}OHN EASTHMAN 

O pub Modus Vivendi aco
lle a obra deste pintor, até 
finais de mes. 

Na galeria Sieira a té o 20 
de Setembro. 

Poi o 
• EXPOSICIÓNS 

SILVIA EsPERÓN 

Pinturas, até o 15 de Se
tembro, na Oficina de Tu
rismo de Combarro. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓN$ 

EscuLTURA MEXICANA 

Até o 12 de Serembro, no 
pazo de Congresos, per
manece aberta a t;:xposi
ción Identidade e volume. 

ARTE DO CíSTER EN 
ÜALICIA E PORTUGAL 

Unha rnostra na que se 
combinan imaxes de edifi
cacións e pezas reais per
tencentes á Orde do Cís
ter. Museu de Pontevedra. 

TusI SANDOVAL 

Case meio cento de traba
llos de· Tusi Sandoval for
man esta escolrna de pintu
ra no Teatro Principal. 

REBOIRAS 

Exibición da sua obra na 
Sala de Exposición de Caja 
Madrid. 

• FOTOGRAFIA 

EDUARDO EXPÓSITO 

Exposición no Café-Pub Al
sir, aberra até o 30 de Se
tembro. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

ELSA MARTÍNEZ 

A pintora galega expón 
duas das suas coleccións, 
Série P.aisaxe e Galeria dos 
esquecidos no Café Pepa a 
Loba (Ruado Castro 7), 
até o 20 de Setembro. 

STRESS. 
ARTE PRODUCIÓNS 

Obra de Montse Rego, bol
sos, xoias, cerámicas e mo
bles realizados para expoñer 
na galeria Trint.a. Até o 30 
de Setembro. 

CGAC 

Até o 12 de Setembro po
demos ollar a escultura, 
pintura e deseños de Jürgen 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 

Unha nova forma de viaxar 
polo Camifío e polo tempo 
sen ter que moverse de San 
Martiño Pinário. Até o 31 
de Decembro. 

SANTIAGO 

Así se titula a mostra que 
podemos contemplar, até o 
31 de Decembro, no Pazo 
de Xelmírez, Coléxio Fon
seca e San Paio de Anteal
tares. De 10 a 14 e de 16 a 
19 horas. 

MUSEU 
DO Povo GALEGO 

As séries de gravados de 
Goya La tauromaquia 
(1814-1816) e Los pro
verbios (máis coñecida 

•MÚSICA 

MÚSICA DO CARIBE 

Todos dos os Luns de Se
tembro, de 21 a 23 horas, 
na terraza do Pazo de Ben
daña, e dentro da Progra
mación do Museu GraneU, 
ciclo de música popular 
cubana e caribeña, con 
Maria Vinem e o grupo 
Malaika. O 20 merengue 
haitiano-cubano e odia 27 
folclore tradicional santia
gueño, con músicos do 
Grupo Folclódco de 
Oriente. Ademais os Mér
cores programan o ciclo de 
Grandes Compositores, 
asi o dia 15 temas a Mijail 
Moriatov, violín solista, 
que interpretaará obras de 
Bach e Paganini; e o dia 
22 o Duo Bretón fará o 
mesmo con Beethov·en, 
Vivaldi e Elgar. 



ANOSATERRA .......... ~ .............•.................................................. 

Un home 
que u. 

parecioo 
Mocbeth é 
cenificado 

por 'Uvega 
Teatro' en 

SANTIAGO 
late Xove1 e 

Venres, 
9 e 10. 

Mostra 
fotográfica 

deAndré 
Ydlen sobre 

Picasso en 
VIGO. 

•TEATRO 

UN HOME QUE SE 
P ARECIA A MACBETH 

Cenificado por Uvega Tea
tro, o Xoves 9 e Venres 10, 
no Teatro Principal. 

ÜS CARRIB 00 D.MIÑO 

Até o 27 de Setembro, a 
parcir das 22,30 h., nas pra
zas da Acibecharia, Quinta
na, Praterias e Obradoiro. 
Espectáculo de luz, son e 
animación. 

TíTERF.s CHACHfRULO 

Coa obra Santiago, historia 
dunha viaxe, todos o Xo
ves, Yenres, Sábados e 
Domingos ás 13 h. no Ci
nema Sam Yago. 

Tui 
•ARTE 

VI ITA GUIADAS AO 
CA COANTIGO 

Vi ita ao casco antigo, 
desde a Praza da lnmacula
da ás 11e18 h. 

• EXPOSICIÓNS 

Xúu VIÑA 

Exp ·i i n de f, e grafia na 
Ár a panor mica d• Tui. 
Até O d t mbro. 

A Rede 

• I::._ 
1 -
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CoNFEDEMClON PE EMPRESÁRJOS 
'WWW·f::eg.es 

Tulankhamon 
é mativo 

dunha 
exposición 

en VIGO. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

TUT ANKHAMON, 
IMAXES DUN TESOURO 
BAIXO O DESERTO , 

Producida polo Museu Egip-

ci de Barcelona e a Funda
ción Arqueolóxica Colos, 
coa colaboración da Univer
sidade de Oxford, o Griffith 
lnstitute, o Aslunolean Mu
seun de Oxford e o Metropo
litan de New York, a mostra 
está orientada especialmente 
ao público familiar e escolar. 
O descubrimento da tumba 
de T utankhamon comocio
nou ao mundo en 1922, a 
fascinación segue estando vi
va e podémola satisfacer a 
partir do V enres 10 na Sala 
Temática de Caixa Vigo e 
Ourense. 

RIVADA 

Exposición de esculto-pin
tura, até o 16 de Setembro, 
na Nova sala de Exposici6ns 
de Caixavigo (Policarpo 
Sanz 26-1 2 ) 

RODRÍGUEZ YILAR 

Pintura en Homenaxe á Mu
Uer, até o 16 de Setembro na 
Sala de Arte de Caixavigo 
( Policarpo Sanz 24) 

GALEGOSNA 
REVOLUCIÓN CuBANA 

Exposición fotográfica e de 
paneis informativos sobre a 
participación galega no 
proceso revolucionário cu
bano. Nos locais da CIG 
(Gregario Espino 47-1 º). 

ANDRÉ V ILLERS 

Mostra fotográfica na Sala 
de Exposicións do Centro 
Cultural Caixavigo "Picca
so, a lenda dun sécu lo". 
Máis de un cento Longo de 
fotos tomadas polo amigo 
do pintor André Villers. 

HOMENAXE 
A BlLUE HOLLDA Y 

lectiva de pintura con 
bra d Rufino Peral, Ante

la, Masías, Quinteiro, Miño 
e M. Sobride. No Café Uf. 

ARTE DECORA TlVA 
ORlENTAL 

Na Galeria Saga exposición 
de pintura, escultura grava
do e cerámica do Extremo 
Oriente. As dinastias máis 
famosas, como a Ming e a 
T ang e o budismo, están 
presentes na mostra. 

CASA DAS ARTES 

A m,emória ret1elada, leva 
por título a mostra fotográ
fica do Arquivo Pacheco 
que podemos comtemplar 
até fin na Casa das Artes. 
Ademais, neste memso lu
gar, tamen se encontran, a 
exposición do N Maratón 
fotográfico do concello, 
xunto coa Colección Luís 
Torras e a Laxeiro. 

•CINEMA 

SUPERPRODUCIÓNS 

Dentro do ciclo que se ven 
desenvolvendo no Centro 
Culnrral Caixavigo, o Xoves 
9, ás 17 e 20,30 h. , proxec
ción da füa Mars Attacks, 
de Tim Burton (EEUU, 
1996). 

Anú.ncios de balde 
• Oferécese ama de casa como 
empregada do fogar , (limpeza, can
guro, comida, etc.), con 5 anos de ex
periéncia para Ferrol-Terra. Telf. 981 · 
347 060. 

• Véndese furgón autocaravana 
con ducha, auga quente, neveira, ca
lefacción, cociña e toldo . 5 prazas. 
perfecto estado. Tfl. 981 213 803 ou 
600 717 628. 

• Rapaz de 25 anos, con gal\as de 
traballar en busca do primeiro em
prego, oferécese como mozo, peón, 
xornaleiro , o caJquer outro traballo 
para Neda, Ferrol-Terra. André Telf. 
981347060. 

• Véndese colección de tomos, sen 
estrenar, tebeos EL Guerreo del An
tifaz e Roberto Alcazar e Pedrín. 
Charriar ao tfl . 986 419 163. 

• Cartóns telefón'lcos do Brasil (Es
tado de Goias) , troco por cartóns de 
España e Europa telf. 619 488 761 . 

• Busco casa para comprar ou alu
gar na zona de Bueu perta do mar. 
Tfl. 981 213 803. 

• Intento formar unha equipa de 
futbol sala en Ferrol-Terra para trei
nar, xogar maratóns e campionatos 
de inverno. Persoas interesadas con
tactar con André no telf. 981 347 060. 

• Tradutora de alemán e inglés im
parte clases a todos os níveis . Tfl. 
656 574103. 

• Nativa dá clases de francés. Inte
resados chamar ao 981 228 033. 

• Se estás interesado na literatura, 
en concreto nos relatos curtos, de
sexaría porme en contacto contigo pa
ra faceres unha posíbel publicación . 
Se é posíbel mándame un traballo teu 
e ideas a Xosé Eduardo (Rua Rafael 
Alberti 21-42 B. 15008 A Coruña) . 

• Búscase con urxéncia percusionis
ta para grupo fusión-folk. interesa
dos chamar pola noite ao 986 240 431 . 

• Realizamos traballos de carpinta
ria en xeral, restauración de mo
bles e limpeza de obras e locais . 
Máis información no telf. 981 557 215. 

• Mestre de EXB busca traballo en 
calquer lugar da. Gal iza. Manuel 616 
354911 . 

• Licenciada en Filoloxía Hispánica 
dá clases a particulares de BUP, 
COU, ESO. i¡¡teresados chamade ao 
981-228033. 

• Gostaria trabar amizade con cal
quer habitante desta pátria chamada 
Galiza. Elisabet Pérez de Santiago . 
Avda. Ordóñez 19, 36.750 Goián 
(Pontevedra) . 

• Adega con produción própria, 
vende vil\os (albariño, godello, barrarí
tes, condado), a particulares e hostelei
ros . Etiquetados e con rexisto. Prezo 
de adega. Tamén buscamos distribui
dores e hosteleiros para fóra de Galiza. 
Tfnos.: 981 213803 ou 600 71 76 28. 

• Jovem independentista desejaria 
conhecer gente similar a ele ou escre
ver-se com ela. Rubem. Avda. de Com
postela 13, 3º dta. 15.900, Padrom, A 
Corunha. Tamém no correio electróni
co : rubem-ranholas@mixmail~com para 
talar de temas como língua, mocidade ... 

• Alúgase apartamento en Cangas 
do Morrazo. A estrear, con dous dor
mitórios, cociña, salón e baño. Intere
sados chamar ao 986 320 604. 

• Vendo comlcs a prezo interesan
te. Chamar a Antón Lodeiro no teléfo
no 981 241 239. 

• Grupo de rapaces seguidores da 
Pátria Galega necesita axuda econó- . 
mica, social e humanitária, para poder 
manter a sua sede e asi desenrolar ac
tividades de forma digna. Mandar axu
da material ao Apdo 1.262. 32.080 Ou
rense. Asociación Xuvenil Pioneiros .. 

• Portugués de ·23 anos busca co
rrespondente. Rapaza galega (Qu ra
paz) para corresponderen-se como 
amigos pelo correio. António José, Mas
caren has Cristováo da Silva. A dos 
Caos. Rua da Liberdade, viv. M. R. Lo
pes 2º esq. 2670-341 Loures, Portugal. 

• Quero contactar con quen viva na 
raía reciba perfeitamente o sinal das 
cantes portuguesas, preferibelmente a 
RTP-2 e a SIC, para que me poidan 
gravar as titas que emiten nestas ca- . 
nais, de excelente calidade e con sub
títulos. Eu poderia intercambiar con 
clásicos do cinema coma Kubrick, Re
noir, Wilder, Murnau. coresallo@oem.e 
ou Femando Cores Allo, Ruado Naval 
5. 36.626 llla de Arousa, Galiza. 

• Xa está na rua o n2 O da nova re-

vista-catálogo Sons de Luita. Se 
nom a recebes na tua morada podes 
pedí-la a: Caixa dos Correios 3242 -
36.280 Vigo, ou bem chamando o te
lefone 986 226 775 . . 

• Xove de 34 anos desexa coñecer 
xente con inquedanzas nacionalis
tas e sensibilizada con temas como o 
da língua, para intercambiar opinións e 
facer amizade. Xoán 981 577 008. Rua 
de Teo, 3º Compostela. 

• Profesor de formación vial e di
plomado én maxistério, oterécese 
para traballar en auto-escala, coléxio, 
etc. Todos os permisos de conducir. 
Experiéncia demostrada. Xosé Ma
nuel Tfl. 91 376 07 23 

• Vendo CDs de jazz da colección 
Time-Lite, sen estrear (moi bons títu
los). 900 pta. unidade. Tamén vendo 
alguns outros . Para información e lis
tado chamar ao tlf. 986 433 830, pre
guntar por Soaxe. 

• Vénde-se gaita galega tradicional 
totalmente nova, 70.000 pta. interesa
dos chamar aos telfs. 988 213 7 42 ho
rário de traballo. 988 212 252 comidas 
e noites. 619 171 371 horário de traba
llo se non nos encontras podes deixar 
recado no atendedor automático. 

•Véndese atlas lingüístico galega: 
volume 12 (dous tomos), volume 2º 
(un tomo) 30.000 pesetas . Interesa
dos contactar con Xosé Manuel Álva
rez. Apdo. 1227 Ourense. 

• Galiza Nova de Ferrolterra, pon á 
venda camisolas en branco e negro 
coa lenda "Simboloxia Fascista to
ra da Galiza" e deseño de Leandro 
Lamas. Remiten-se contra rembolso 
de 1.500 pesetas, gastos de envio in
cluidos. (Tallas MUXUXXL). Escreber 
a Galiza Nova, Galiana, 71. Ent. Eq
da. 15402 Ferro!. 

• O Colectivo Heliofilas ten á venda 
manteiga de Karité do Senegal. 
Se queredes receber información 
sobre este produto, que favorece 
especialmente a rexeneración cutá
nea, podedes contactar no telf. 670 
902 176 - 981 572 163 ou no ende
rezo A Fraga 12 , Pontecaldelas, 
36829 Pontevedra. 

• Gostariame coñecer amigas e 
amigos comprometidos no amor a Ga
liza e a sua liberdade. Manu, 33 anos. 
Apartado 135, 36.860. Ponteareas. + 

Caldo de letras 
J · P K Ne H IR u e As 

O N D Z O C A S F S A Q 

I C U X E V V A Z N B T 

E I M B X O K T D G S G 

K p e o B F p A F e I o 
T O D T Q O L G C V N D 

C D S O V I T R O P E D 

I L K S A C N A M A T T 

K E e s o X Ñ p s V T e· 
I Z A P A T I L L A S P 

I S O C I T U A N N ~ B 

J s e e p s o X X L o z 

Once tipos de calzado. 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

cenificada polo Teatro do 
Atlántico no Centro Cultu
ral Caixavigo, ás 22,30 h., 
o Venres 10 e Sábado 11. 

•MÚSICA 

VHITE FLAG 

MULLERES 
A formación básica <leste 
grupo está formada por 
membros de Bad Religion , 
The Poseis, Hole, The 
Muffs, Melvins , Redd Kross 
e outros é unha nova apos
ta polo power punk pop. O 
Xoves 9 ás 23 horas na 
Iguana Clube. Neste mesmo 
local, o Sábado 11 e as 0,30 
h. soben ao cenário os Fre
ak XXl; eo Martes 14 farano 
The Trojans ás 23 h.+_ 

NO CINEMA EUROPEU 

O Mércores 15 ás 20 h., 
dentro dp ciclo de Vídeo
Forum "As mulleres no 
cinema europeu" proxec
tarase a fita A muller do 
próximo, de ·José Fonse
ca, presentada por Rita 
Oliveira, da asoc iación 
Alecrin. 

•TEATRO 

VELLOS TEMPOS 

A obra de Harold Pinter, 
dirixida por Xúlio Lago, é 
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do Atlántico' 
representa 
Vellos 
tempos 
no Centro 
Cultural 
Coixovigo. 
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:'Memória. falseada', 
seitureiros baixo o sol de Castela 
Unha exposición en Cuenca de Campos (Valladol.id) mostra o traballo dos galego~ na sega 

~ CARME VIDAL 

Por Maio saian cara Castela. 
Cando o sol comezaba a se
car a pel e a herba. Saian 
dunha terra verde para tra
ballar todo o verán baixo un 
calor que apenas soporta
ban. Eran os seitureiros , as 
moreas de galegos que fa
cian a tempada do trigo na 
seca Castela. En Cuenca de 
Campos (Valladolid) a expo
sición ''Gallegos a Castilla. 
Segadores en Tierra de 
Campos" mostra até Setem
bro do ano 2000 a vida des
tes emigrantes temporeiros. 

Descalzos ou con zocas pasa
ban polos camiños que condu
cian ao sol de Castela. Un cati
vo feriu un pé contra unha pe
dra e exclamou "pobre zapati
ño se o levo posto!". Contouno 
Abelardo Moralejo, zamorano e 
profesor da Universidade de 
Santiago, quen ten entre as 
memórias da infáncia a visión 
dos seitureiros a cmiñar diante 
de Argujillo, o povo no que na
ce u. Os rapaces zamoranos, 
Moraleja ainda conserva o reci
tado, cantábanlle entón aos ca
tivos galegos: "Gallego moru
sa, I quien te compuso,/ tu ma
dre con la rueda, I tu padre con 
el huso". · 

Habiaos de oito até cincuenta 
anos. Facian a viaxe a pé, -en 
várias xornadas nas que ian 
percorrendo os distintos luga
res que os separaban do desti
no. O grupo , artellado polo 
maioral que era quen organiza.,_ 
ba a saida e o traballo, ia me
drand9 conforme. pasaban os 
dias. As veces semellaban un 
reximento, podian ir por volta 
de douscentos xuntos atrave
sando camiños coa fouce pren_
dida no. lombo. Os viciños dos 
lugares de Castela sabian que; 
por Maio, pasaban os galegos 
por diante das suas casas. 

A dura viaxe preparaba para 
unha tempada na que a pergui
za non tiña lugar e a vida se 
tornaba difícil nun tempo mar
cado pola fatiga do traballo. 
Durmian a ras do chan, baixo o 
ceo castelán. Can$OS despois 
dunha dura xornada que ia des
de que o dia rompia até que se 
ocultaba a última tus. "Cando 
van van como rosas/ cando ve
ñen como- negros · 

Os alugados para a sega en Castela na porta de San Fernando en Lugo en 1917. Abaixo, seitureiros dispostos pora sairen a te
rras salmantinas en Gomesende 1925. Fotografias recollidas por Dionísio Pereira no seu libro lmaxes da fatiga. 

ou zapatos con solas de madei
ra compoñen o atavio dun gale
go que· vai á sega". 

Non moita causa para quen se 
vai enfrontar a unha tempada 
de case insoportábel traballo 
que duraba por volta de se
senta dias. "Naquelas imensas 
planícies onde non hai unha 
árbore a cuia sombra refuxiar
se, nen un fio de auga con 
quen mollar os beizos, é inso
portábel o calor na metade do 
dia; pero o Segador atento á 
dar pronto remate ao seu tra
ballo se axustou por alto, e 
aguilloado polo amo se a sega 
é ao xornal, fai pouco caso 
dos raios do sol e mentras coa 
sua fouce vai abatendo as me
ses, outro inferior en clase e 
salário, asi como tamén en 
anos, vainas recollendo en 
mollas para cargalos nos ca-

rros e do campo levalas á 
era", canta Enrique Gil. 

Ouro e sangue 

Sol a cachón. Auga, pouca. As 
altas temperaturas afondaban 
no tortuoso traballo dos xorna
lei ros de tempada: Por veces, 
aventurábase o calor coma un
ha maldición que facia que só 
os máis fortes, e máis necesita
dos, aturaran as difíciles condi
cións da sega. O Libro de De
funtos de Santa Maria do Casti
llo recolle dramáticas mortes de 
galegas no tempo da recolleita 
do cereal. "En vinte e cinco do 
mes de Agosto deste presente 
ano de mil setecentos e corenta 
e nove anos, enterrei nesta Pa
rróquia de_ San Xusto e Pastor 
a uri mozo solteiro cabador que 
se chamaba Domingo Oytero, 
natural que dixo ser do lugar de 

San Xoán do Campo. Arcebis
pado de Santiago de Galiza, o 
que morreu de repente e só re
cíbiu a Extremaunción. Non dei
xou bens alguns máis que rou
pa ordinária e cincuenta reás 
que declarou Esteban Cabañas 
tiña gañado do seu traballo. Di
xo ser tillo de Francisco Oytero 
e a sua nai non se sabe como 
se chama. E para que conste 
asina dia mes e ano fecha ut 
supra". Queda tamén constán
cia en Cuenca de Campos da 
marte do cativo Xosé Garcia 
"natural do lugar de Santa Co
lomba Arcebispado de Santia
go, no texto por ser pobre de 
solemnidade e de idade de dez 
a once anos. E por terlle caído 
un cabalo rebentouno. E por in
cúria do médico non me avisa
ron morreu de repente 9en sa
cramentos. Enterrouse en san
ta Maria. Pagou a limosna da 
misa e sepultura o maioral D. 
Joseph Trigo". 

En Cuenca de Campos, onde 
hai uns douscentos cincuenta 
anos morrera o neno galega 
Xosé Garcia, pódese visitar 
agora a exposición que recolle 
o suor dos galegas nas terras 
de Castela. Anúncian que que
ren homenaxear aos traballado
res que segaron o seu trigo e ti
rar fóra os tópicos criados arre
dor dos galegas. "Memória fal
seada" din no díptico que anún
cia a mostra. "¡Castellanos de 
Castilla/ tendes corazón de 
aceiro, /alma como as penas 
duras, I e sin entrañas o peito!" 
c~mtou Rosalia de Castro laián
dose do sofrimento .dos seus 
paisanos, os seitureiros gale
gas que facian o traballo máis 
duro de Castela. • 

Obispo 
vermello 
VICTORINO PÉREZ PRIETO 

'se dou de comer aos po, 
bres chámanme santo, se 
pregunto por que os po

bres non teñen comida, chá, 
manme comunista". É a frase 
máis coñecida de Helder Cama
ra, na que se apunta xa o por 
que dos dous alcumes polos que 
era máis coñecido: o "Bispo dos 
pobres", ou o "Bispo vermello". 
O arcebispo morreu no pasado 
me5 de Agosto aos 90 anos; con
tan que morreu escoitando mú
sica gregorianq e anacos da Bf, 
blia, posibelmente dos profetas ... 
Dom Helder era un deses casos 
pouco habituais de prelados da 
lgrexa, coñecido en todo o mun
do non polas súas arroutadas re
accionarias, senón como un de
cidido defensor dos dereitos hu, 
manos, sobre todo os dos máis 
pobres; mesmo foi candidato ao 
Premio Nobel da Paz. Na curta 
lista de prelados católicos con 
este perfil, dominan os bispos su
damericanos, como non é de ex, 
trañar. os seus compañeiros bra
sileiros Dom Anton io Fragoso 
(bispo emérito de Crateús) e Pe
dro Casaldáliga (por pouco tem, 
po xa hispo do Mato Grosso), 
Samuel Ruiz de Chiapas ... e ou
tros xa defun tos como Ó car 
Romero, Méndez Arceo, Leóni
das Proaño e algúns máis. 

Fixérase cura en 1931, inician
do de contado o seu labor a 
prol dos máis desfavorecidos. 
En 1936 foise para R io de Ja
neiro, onde botaría trinta anos, 
destacando polo seu traballo 
cos máis pobres dos pobres, a 
enorme poboación marxinal 
das favelas, que el chamaba 
agarimosamente "Cidade mara
billosa". Poi designado en 1952-
arcebispo auxiliar de a cidade 
brasileira, na que o chamaban 
tamén o "hispo das favelas". 

A partir de 1964, e aca a úa xu, 
bilación en 1985, foi arce · 
de Olinda Recife.Ese 21 ano 
en Recife convertiríano no sún
bolo da lgrexa brasileña e uda
mericana progresista, aínda que 
nunca abandonou a súa vella 
sotana; a opción pol máis 
bres, a resistencia á dictadura, o 
apoio á T eoloxfa da Liberación 
e ao traballo eclesial de base, fi , 
ron as credenciais dese títul . 

Non estaría de máis que moito 
cristiáns ligth de agora leran so
bre Cámara, para non confun
dir unha necesaria tolerancia 
coa tamén n ecesaria carraxe 
profética que nace da compai
xón solidaria cos oprimidos.• 

V oLVER AO REGO 
· A:ºdentidade e a língua son 

as principais barreiras pa-
a expansión da banca 

na Europa sen fronteiras. Nunha 
campaña dirixida aos galegos pa, 
ra difundir as virtudes da fusión, 
Caixavigo e Caixa Ourense ex
présanse en español. Por separa, 
do tiñan miradísimos programas 
de galeguización dos que prescin
den polo visto ao se ·asociaren. 
Moitos titulares de libretas das 
caixas do Sul pregúntanse se as 
duas institucións non estarán es, 
tragando estúpidamente un va
lioso capital de identidade. • 


