
O BNG aceita as propostas do PSOE en Vigo, 
agás que haxa dous alcaldes 

-------------5--------------
Beiras asegura que apoiaria unha alternativa 

ao PP no Estado 
-------------8-------------

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Farruco Sesto Novas: 
'En cinco anos 

darémoslle terrá tJrbana 
a un millón 

de venezolanos' 
-----9---

Cuiña en desacorde co cámbio 
da autovía en Becerreá 

-------------7-------------
As fundacións preparan 

o Ano Castelao 
------------25-------------
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O Consulado en Vigo considera que forma parte 
dunha campaña para dificultar as relaccións con Galiza 

O Governo portugués afirma que 
ninguén pode multar por non usar o E 

nos coches 
(Pá.x. 16) 

Indignación ante as palabras de Fraga 
amea1ando cunha nova guerra civil 

(Pá.x. 4) 

Arnaldo Otegi, voceiro de EH: 
'Nafarroa non é Euskadi' 

(Páx. 18 ·19) 

Un PP arrepiante 
O PP é un partido de feira. Pon á venda cada temporada o produ, 
tos que demanda a sociedade a prezos de rebaixa. Non hai máis que 
ler as ponéncias que o PPdeG redactou para o seu próximo congre, 
so. Semella que o partido non ten ideoloxia, que unicamente é un 
conglomerado de intereses que funciona ben, un partido adminis, 
trativo e fáctico. Apariéncia. Esa comunidade de interese que ver
nizan a gaivota de azul falanxista, de amarelo dem cri tiano, de ou, 
ro opusiano, de rubic.> oportunista e de branco-pádel eñoritingo, 
ten a mente de negro fascista/franquista. A negativa no Congre o 
de Deputados a condear o ''levantamento militar contra a legalída, 
de constituida" encabezado por Franco en 1936 é unha clara m 5, 

tra do que ainda representa o PP. Non é nada novo mália a u 
viraxes ao centro, mália a alguns seus dirixente demócratas. Fra a, 
o seu fundador, ademáis de que sernpre se negou a realizar esa con
dena ou un mínimo acto de contrición, asume o seu pasad c n fa, 
chenda e volta agora a ameazarnos con outra guerra se gaña o na
cionalismo na Galiza. Non semella unha brinqueda eleitoral ou re, 
tórica, senón un cortvencimento persoal. Arrepiante. • 

Carlos Mosteiro 
O día que Miguel Induráin pasou 

por Gonderande 

A volta ciclista 
pasa polo Barbanza. 

A volta ó cole 
con lecturas divertidas . . \ . 

A nova colección Sete Mares. 

ga ta 

* * 



2 
Nº 900 - ANO XXII 

,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. 
A-NOSA TERRA 

Empresa Xomalística Editora: 

Promocións Culturais Galegas SA 

Consello de Administración: 

PRESIDENTE: 
Cesáreo Sánchez Iglesias. 

VICEPRESIDENTE:. 
Xaquln Acosta. 

CoNSELLEIRO l>ELwADO: 
Xosé Femández Puga. 

YOGA.Is: 
Alberte Ansede, 

Xosé M1 Dobarro, 
Antolln Femández, 

Manuel Veiga, Xosé Castro 
Ratón, Manuel Portas e 

XañCosta. 

SECRETARIO: 
Xan Pli'\elro. 

Director: 

Monso Eiré López 

Redacdón: 

Gustavo Luca de Tena, 
Xan Carballa, Manuel Veiga, 

Horácio Vixande, 
Arantxa Estévez, Carrne Vida!, 

Paula Castro, Paula Bergantiríos. 

EDICIONS ESPECIAIS: 

Xosé Henrique Acuña. 

DEsEÑO DE MAQUETA: 

Xoselo Taboada. 

Colaboradores: 

MADRID: 
Manuel Seoane. 

• BARCELONA: 
!ria Varela. 

PORTUGAL: 

Gonqalo Nuno. 

SANIDADE: 
Maria Alonso. 

CULTURA: 

Xoán M Estévez, 
Celso López Pazos, 

Manuel Vilar, Lupe Gómez, 
óscar Losada, Gonzalo Vilas, 

Xosé M. Elré Val, 
Xosé M1 de Castro Erroteta, 

Xesus González G6mez, Manuel 
Aivas, Borobó. 

LECER: 

Luísa lgrexas 

Fotografia: 
Andrés Panaro. 

Xosé Marra, 
Voz Notfcias. 

Ilustración: 
Xosé Lois, Pepe Carreiro, 

Calros Silvar, Gonzalo Vllas, , 
Suso Sanmartin. 

Publicidade: 
Carlos Martinez Muñoz 

Xefa de Administración: 
Blanca Costas 

Subscripcións: 
Lela Femández Puga 

Vendas: 
Xosé M. Fdez. Abraldes 

Redacción e Administración: 
Aua do Prlncipe 22, babeo. 

36202Vogo· 
Apartado 1371 . 36200 Vigo 

Edición Electrónica: 
www.anosaterra.com 

Teléfonos: 

REDACCION: 
(986) 43 38 86 - 22 24 05 

Fax (986) 22 31 01 
Correo Electrónico: 

antpcg@arrakls.es 

ADMINISTllACION. SUBSCRIPCIONS E 
PuBUCIDADE: 

(986) 43 38 30• 

Imprenta: 
E.C. C-3 1958 

Depósito Legal: 
C-963-19n 

ISSN: 
0213-3105 

Non se mantén 
correspondéncla sobre 

ortxlnals non solicitados. 

Está pennltlda a reproduclón 
sempre que se citar 

procedéncla. 

.............................. 
. , ~ 1r~r.. l. .... '.J, ). J_ 

, 
E 

ISTASEMANA 
ANOSATERRA 16 DE SETEMBRO DE 1 999 

Aprázase o lanza_mento u~ente de víveres sobre 300.000 fuxidos n~s montañas 
.. ~ .... - ~·· . ~ "' ':,.. ~ ' . 

O povo timorense agoniza mentres 

O . fume non deixa ver 
Timor. desde a altura. 
Cada hora, os disparos 
o lume ou ·as golpes de 
machete do exérci.to in
donésio, suben a canta 
dos martas. O Consello 
de Seguridade da ONU 

. comprometérase ao 
envío urxente ·de ali
mentos sobre a povoa
ción que resiste na mo
nataña. Pero nen che
gan os avións nen se 
decide a composición 
da forza internacional e 
o xenocídio consúmase. 

o final. En Dili o xefe da legación 
especial da ONU para o referen-' 
do de Timor, lan Martín, pecha a 
porta da sede e vaise para Aus
trália. Non chega nada parécido 
á escolta especial prometida po
lo governo de lakarta despois de 
dez dias de clamor internacional, 
de intervención de Portugal se
cundad~ con l~ntitude de sapo
concho por Austrália e, final
mente, polos Estados Unidos. 

O que hai arredor da oficina das 
Nacións Unidas son milícias ar
madas que disparan contra os 

. _ poucos automóbeis que entran e 
saen do recinto. Os refuxiados na 
sede viron estes dias violacións, 
torturas, mortes lentas a mache
tazos. En Dili, o exército queima
ra Sábado 11, un monte de cor-

·. pos humanos, nunha acción que 
un corresponsal australiano califi
ca de primeira. reacción humani
tária dos milicos. indonésios: un ha 
medida de hixiene, na realidade, 
ante a imposibilidade de enterrar 
tantos mortos. Está .tamén o mar. 
Os cadavres aboian fronte ao ca
bo de Dili arrumbados para norte 
pola revesa. 

Trescentos mil timorenses fuxiran 
das armas do exército é da milicia 
~ntre Timor-Leste e o Timor lndo
nésio, segundo cálculos da resis
téncia. nos que está dacordo a 
ONU. En Dare hai refuxiados 
máis de 50.000 timorense sen ali
mentos nen asisténcia; ainda que 
contan coa axuda da guerrilla, es
tán totalmente cercados polos mi- · 
litares do Kopassus e as milícias; 
outros tantos fuxidos están na re
xi ó n de Baucau e arredor de 
60. 000 es tan nas montañas ao 
sul de Manatuto nunha situación 
ainda máis exposta pois o terreo 
raso ponnos a tiro dos indonésios. 
En Bobonaro, á beira de Timor 
Occidental, hai outro campo con 
máis de vinte mil persoas e unha 
caréncia gravísima de aug~. _ .. 

. o mundo conversa 
-0- G. LUCA - Cé:SAR LORENZO ' 

Concentración en Vigo en apoio de Timor. O Sábado 18 hai convocada outra mobilización en Compostela. A.N.T. 

Independentistas, á selva 

Outros agochos dos escapados 
son os de Ermera (30.000), 
Atabae (25.000), Atambua 
(37.000) e Kupang (30.000). 
Nunha casa destruida polo lu
me en Dili, un soldado pintou 
con pulverizador: "se queren 
ser independentes, fiquen na 

selva". Os case mil refuxiados 
da ONU en Dili celebraron hai 
catro dias a notícia de que o 
presidente Habibie admitirá un
ha forza internacional pero o 
resto dos que fuxen descoñe
cen esta información. Viven un
ha hecatombe e non teñen por 
que confiar que calquer acon
tecimento poida detela. 

Kofi Annan é responsábel 

Os interventores da ONU esca
pados a Austrália, non aforran 
críticas a Kofi Annan ao que ad
vertiran en Abril que seria suicida 
montar un referendo con só 280 
policías sen armas para protexer 
800.000 censados. A dispersión 

Pasa á páxina seguJnte 

Solidarieclade desde Galiza e Portugal 
A povoación portuguesa está dan
do, desde o início das matanzas 
en Timor Leste toda unha lección 
de solidariedade coas vítimas do 
xenocídio. Manifestacións multitu
dinárias, foros, manifestos, escri
tos e cartazes peden por todo o 
país unha intervención que evite 
a desaparición dos tirnorenses. 

. A falta de fortaleza política no 
contexto internacional, os portu
gueses quérenlle demostrar ao 
mundo que non van ficar parali
sados. Os actos de masas máis 
salientábeis foron a concentra
ción de motori~tas polo centro 
de Lisboa e a peregrinación cara 
á embaixada indonésia en Ma
drid. No apartado cultural, un 
grupo. de 82 .escritores afincados 
en Portugal fixeron público un 
manifesto no que se reclama a 
intervendón das Nacións Unidas 
na illa para restablecer a norm.a-
1 idade. De entre os asinantes 
destacan Alfonso Sastre, Anto
nio T abucchi, Eugénio de Andra
de, Fernanda Botelho, Joáo de 
Melo, José Saramago, Luís Car
doso e Seomara Veiga Ferreira, 
entre outros. 

situación. Os deputados naciona
listas galegos no Congreso de 
Madrid promoveron unha propo
sición non de lei - aprobada por 
unanimidade-- para que esta cá
mara pedise, ao través do Gover
no, xestións da comunidade in
ternacional que tañan por fin en
viar axuda ao povo timorense. 
Asimesmo, a proposición do 
BNG solicitaba que se estudasen 
as relacións comerciais entre ln
donésia e o Estado español coa 
fin de utilízalas como meio de 
presión ao Governo de lakarta. 

O pedimento do Bloque no Con
greso coincidiu coa declaración 
da comisión permanente desta 
formación, que considera que "a 
ONU debe actuar en todos os 
países para defender os direitos 
dos povos sen estado· próprio 
das agresións de poténcias ex
pansionistas". Para o BNG, se as 
Nacións Unidas non actuan en 
Timor, "seria a proba definitiva do 
cinismo e da dobre linguaxe des
ta institución". Tam~n a organiza
ción xuvenil nacionalista Galiza 
Nova iniciou o 14 de Setembro a 
recollida de sinaturas na Praza 
do Obradoiro de Compostela a 

A sociedade galega tamén reac- favor da solidariedade cos timo-
cionou ante a barbárie das milí- renses e en demanda de medi-
·cias proindonésias. Partidos polí- das para facer real a vitória do 
ticos, sindicatos e colectivos so- independentismo. Esta campaña 
ciais lanzaron diversas campa- culminará o Sábado 18 de Setem-

. ña§ucjvJ.Yfl§ .8<?, fir, ,pe .r~'11.~Q!~~- ~ , , ~~o, cunha concentración, á 1.30 

da tarde, na Praza do Toural. 

De parte dos sindicatos tamén 
partiron iniciativas solidárias e de 
recoñecimento da situación do 
Timor Leste. Oeste xeito, a Con
federación lntersindical Galega 
apresentou unha série de actos 
en protesta polo xenocfdio, como 
unha manifestación na Praza de 
Portugal de Vigo o Xoves 16. Ao 
mesmo tempo prepara unha 
conferéncia do escritor timorense 
Luís Cardoso, membro do Con
sello Nacional do Movimento de 
Resisténcia Timorense, que lide
ra Xanana Gusmao. 

Outros movementos sociais, co
mo Amnistía Internacional, pro
moveron actuacións encamiña
das á solución do conflito na illa 
asiática. Por un lado, esta orga
nización pretende desvelar o im
portante fluxo de venda de ar
mas entre o Estado español e 
lndonésia, apoiando campañas 
de correspondéncia co Ministé
rio de Asuntos Exteriores e coa 
Secretaria de estado para o Co
mércio, responsábel dos envios 
militares, exixíndolles a interrup
ción inmediata destes. E polo 
outro, a sua estratéxia tenta pre
sionar ao Governo indonésio ao 
través do colapso do correo da 
sua embaixada en Madrid con 
cartas que avogan por unha rá
pida solución do conflito.• 

~ 
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Ven da páxina anterior 

dos asentamentos no território, 
as ameazas das milícias e do 
exército e o recordo das 250.000 
vítimas da represión de Suharto 
obrigaban á ONU a preparar a 
consulta con outra clase de cau
telas. Kofi Annan despreciou sen 
máis estes avisos. Tom Hyland, 
portavoz da campaña irlandesa 
por Timor anunciaba en Agosto 
pasado que o governo indonésio 
estaba a considerar duas op
cións para o día seguinte do re
ferendo: arrasar Timor como os 
franceses fixeran en Indochina 
despois que os mallaran en Dien 
Bien Fu ou ficar, encender unha 
guerra e xustificar a intervención. 
"Teño un enrome respeito polo 
labor da ONU en Timor-Leste 
pero Kofi Annan non é unha per
soa de fiar -declaraba daquela 
Hyland. Non sabe resolver, non 
ten autoridade e nori toma deci
sión s a menos que os cinco 
membros do Consello de Seguri
dade estean dacordo. Como se
cretário Xeral da ONU deixou 
que Ruanda se lle fose das 
mans e espero que non lle pase 
o mesmo en Timor Leste". 

Hyland non menciona unha cita 
de Richard Hoolbrooke, no seu li
bro da guerra de Bósnia onde foi 
embaixador especial dos Esta
dos Unidos. Hoolbrooke di que 
Kofi Annan como representante 
da ONU tiña a responsabilidade 
de vixiar o cumprimento do em
bargo de armas. En Agosto do 
94 fixo a vista gorda e consinteu 
o rearme dos musulmanes que 
querían propiciar os Estados Uni
dos. "Nese momento -di Hool
brooke- Annan gañouse o pasto 
de secretário xeral da ONU''. 

Tanta no desleigo co que tratou 
a necesidade dunha forza de co
erción para garantir o referendo 
como na incapacidade para de
ter a matanza, Kofi Annan favo
rece o sustancial da política nor
teamericana e británica para Ti
mor-Leste desde 1976: evitar a 
formación e o exemplo dun go
verno de esquerdas, sequer mo
deradas por múltiples compromi
sos e condicións de axuda occi
dental para o referendo, nesta 
rexión do mundo tan castigada 
pola represión anti-comunista. 
Urbano Tavares escrebe: "Agora 
só há ruinas e medo/ Casas 
destruidas, rostes que espreitam 
a mortal E a morte a rondar nas 
armas das milfcias/ e do exército 
indonésio. Até a brisa/ que acarí
cia as altas e finas palmeiras, 
cheira a morte/ O povo fugiu pa
ra a montanha, para a fraterni
dade e a escasez/ para a fome e 
a esperan9a. O mundo conver
sa, discute solu~óes" . • 
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'O Referendo foi uÍlha concesión dos timorenses, non unha conquista' 
Luís Cardoso, do Consello da Resisténcia de Timor 
Timor é a única colónia por
tuguesa á que se consultou 
se queria ser independente. 

Despois da Revolución dos Cra- -
vos, no proceso de descoloniza
ción non houbo referendo para · 
Guinea Bissau, nen para Cabo 
Verde, Angola ou Mozambique. 
Todos estes paises pasaron a 
seren independentes. Timor teria 
a mesma sorte de ser indepen
dente se non chegase lndonésia 
a crebar o proceso. Como lndo
nésia impediu a independéncia a 
traveso dunha invasión brutal 
que causou máis de 250.000 
mortos, tivemos que loitar por 
ela. Durante ese proceso, as Na
cións Unidas produciran dez re
solucións, sete da Asemblea Xe
ral e tres do Consello de Seguri
dade, que lndonésia ignorou. No 
97, co descalabro económico dos 
chamados Tigres Asiáticos, des
pois da destitución de Suharto e 
pola presión internacional , a 
ONU decideu facer o referendo. 
Nós timorenses, sabíamos que 
non se pode perguntar a un pavo 
que loita desde hai 25 anos pola 
sua liberdade se quer ser inde
pendente. O referendo para nós 
foi unha concesión da resisténcia 
timorense: se é esta a única for
ma de chegar a independéncia, 
até vamos facer o referendo. 
Concordamos coa ONU, co Esta
do que descoloniza e coa potén
cia invasora, lndonésia. Foi unha 
concesión, non unha conquista. 

Como puido a ONU encargar 
a seguridade do referendo a 
lndonésia? 

lndonésia asumiu unha posición 
de forza porque tamén conside
raba estar a facer unha conce
sión á ONU co referendo. Polo 
tanto exixiu ter contada seguri
dade durante a consulta. Os ti
morenses sabiamos dos riscos. 
Cando o Governo portugués per
guntou a Xanana Gusmáo se es
taba dacordo, el dixo que si por
que o máis urxente era demos
trar a todo o mundo que o povo 
timorense queria a independén
cia. Exiximos á ONU que tomase 
precaucións. Sabíamos que o po
vo de Timor votaría en masa pola 
independéncia e que haberia re
presálias por parte de lndonésia. 

O tempo val agora contra os 
timorenses. 

É urxente a intervención da ONU 
que debe córrexir o que antes 

. 

O escritor timorense Luís Cardoso, 40 anos, membro do 
Consello nacional da Resisténcia Timorense, fuxira da 
sua casa de.Kailaco, nas montañas á beira de Timor Oc
cidentar, na r:nasaére de 1976. Para recabar solidarieda
de e apoios, visita estes dias Galiza, invitado pola CIG. 

non fixera: precaverse contra as 
arbitrariedades do exército indo
nésio. Tendo-en canta as posi
cións da ONU a respeito de Ku
wait, mesmo a sua indulxéncia 
coa intervencion da OTAN en 
Kosovo, ten que intervir urxente
mente en Tímor onde hai unha 
verdadeira catástrofe. Máis de 
200 .000 persoas fuxidas as 
montañas están a morrer de fa
me e miséria; os que foron de
portados para o Timor indonésio 
están en auténticos campos de 
concentración aos que nen xor
nalistas nen organizacións hu
manitária ten acceso; as milícias 
indonésias identifican aos que 
votaron pola independéncia e 
pola noite e durante a noite van 
buscalos. Os militares indoné
sios sabían que en auséncia da 
ONU, a igrexa era o único refú
xio para os timorenses e por iso 
queimaron a sede arzobispal e 
moitas igrexas e mataron freiras. 

E lndonésia pode prolongar o 
desastre. 

Despois de aceitar a intervención 

AN.T. 

internacional, lndonésia pon con
dicións e exixe q1:1e sexa unha 

. forza composta polos seus ami
gos: i.mha cosa nostra. Esta pre
tensión ten como obxectivo que 
se· perda tempo. Non queren a 
Estados Unidos, nen a Austrália 
nen a Portugal, que .dacordo co 
regulamento da ONU é a potén
cia administradora. Querernos 
que o Estado español e o Gover
no e o povo galego comprendan 
que estamos asistindo a xenocí
d i o que debemos denunciar. 
Eles poden pedir a entrega ur
xente de axuda humanitária e 
dunha forza da ONU para garan
tir a seguridade e realizar o re
sultado do referendo. Cada se
gundo que pasa, cada hora que 
pasas morren persoas de fame 
ou baixo as armas do exército in
donésio. Non poden perden o 
tempo en discusións con lndoné
sia sobre se entran ou non os 

- seus ·amigos. Bill Clinton ven de 
darse canta e di que está esta
rrecido polo que acontece en Ti
mor. Son palabras que non ten 
efecto prático. se as poténcias 
occidentais que coñecian ben o 

xenocídio de Timor-Leste nunca 
fixeran nada, á vista do voto ma
sivo do referendo ten todo o de
ber moral de axudar a que se re
alice a vontade do povo. Pergun
to se pédiran autorización a Sad
dam, a Milosevich para intervir. 
Por que agora peden a opinión a 
lndonésia? 

Que é o que condicionou o 
recente cámbio de postura de 
Austrália e Estados Unidos, 
que sempre votaran contra a 
indepéndencia de Timor? 

Foi sobre todo a presión da opi
nión pública partidária da inde
pendéncia. Os xornalistas aus
tralianos levaron probas dama
sacre indonésia e a · opinión co
mezou a revoltarse. No caso de 
Clinton, hai un cámbio de pala
bras pero non de actitude; el sa
be que neste momento- cada mi
nuto que pasa pérderrse vidas. 

Poderia ser unha manobra de 
desprestíxio da ONÜ. 

É certo que asistimos a un pro
ceso de valeiramento do poder 
das Nacións Unidas, pero nin
guén impide ao Consello de Se
guridade que tome decisións. O 
embaixador norteamericano en 
Lisboa dixo que en Kosovo , 
Washington apoiaba aos ami
gos da UE a restableceren a or
de. Mais sabemos que os Esta
dos Unidos tiveran un papel 
preponderante en Kosovo e que 
ali non houbera un referendo e 
en Timor si. Se a Casa Branca 
non quer defender a entrada 
das forzas de seguridade en Ti
mor será porque están dacordo 
co que o exército indonésio está 
a facer en Timor: limpeza étni
ca, vinganza polo voto. 

Cal pode ser o papel dos 
transmigrantes forzados por 
lndonésia a colonizar Timor
Leste? 

Son indonésios pobres levados 
ali polo governo que cando sou
beron que haberia un referendo 
iniciaron un regreso masivo ás 
suas casas. Esa povoación non 
ten influéncia sobre a vida diária 
dos timorense. As milícias si. 
Que son as milícias? Algo se
mellante aos batallóns da morte 
de Centroamérica. Despois es
tán os comandos do exército 
que actuan impunemente de 
xeito que a própria policia ten 
medo destas forzas especiais. • 

A ONU non pode estar nesas mans 
A fuxida de Dili da repre$entación da ONU para o 
referendo de Timor-Leste é o epílogo dun enorme 
fracaso da organización nacida en 1945 como unha 
enorme esperanza para a paz no mundo. O crime de 
humanidade do governo de Habibie contra a 
poboación de Timor non debe e·scurecer a 
responsabilidadé central do secretário xeral da ONU. 
Kofi Annan é quen decide realizar a consulta sobre o 
destino nacional da ex-colónia portuguesa qon 280 
gardas sen armas para 800.000 censados. 

A violéncia dirixida polo exército indonésio contra os 
habitantes de Timor antes e despois da votación, 
c~usou oito mil mortos e 300.000 desprazados 
indefensos en condicións de extrema precariedade. A 
actuación dos militares ten por obxectivo a eliminacion 
física dos suxeitos da independéncia e polo tanto 
merece o nome de xenocidio. 

En nome da comunidade internacional, a ONU 

garantiu aos votantes timorenses que velaría pola sua 
seguridade pero nen tiña recursos para cumprir a sua ·· 
promesa nen quixo escoitar aos seus próprios · 
delegados en Timor cando estes vaticinaron unha 
masacre. A votación serve agorá para o governo de 
lacarta identificar con precisión o mapa.dos partidários 
da independéncia (opción do 80%-do censo) e · 
asasinalos ou deportalos. · 

A quen interesa a independéncia de Timor? Estado~ 
Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelanda apoiaron 
o referendo despois de impedilo cos seus votos 
desde 1976 á 1993. China considera o autogoverno 
dos timorenses un perigoso precedente para 
Formosa ou o Tibet. Xapón teme un cámbio no mapa 
xeopolítico que poña en perigo os enlaces marítimos. 
Washington, tan enérxic_o nos Balcáns, en Libia ou no 
Pérsico, non considera de extrema urxéncia asistir 
aos timorenses e relea durante duas semanas a 
discusión co governo títere e arruinado de lacarta, 

qi.Jen debe figurar na forza de intervención 
internacional. A criminalidade do retraso está en 
relación co número de persoas a protexer eco perigo 
obxectivo a que están expostas. A vulnerabilidada 
dos timorenses convérteos en vítimas do referendo 
da ONU cando deberían ser beneficiados e o 
destrozo ae Timor abona os intereses estratéxicos 
declarados dos Estados Unidos na rexión ainda que 
as palaoras de condoléncia poidan facer crer o 
contrário. Non é a primeira vez que Kofi Annan serve 
indignamente os intereses da dirección unipolar do 
mundo e r:ion hai por que crer nas suas palabras de 
pesar cando a sua calculada imprevisión está a 
piques de facer fracasar un governo progresista para 
Timor-Lorosae·que seria único e exemplar nunha das 
xeografias humanas más estragadas do planeta. A 
ONU é unha institución máis necesária que nunca no 
mundo, pero non pode estar nesas mans.+ 

ANOSA TERRA 
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Fraga crese un home provindencial que "salvou"· a España. Agora pretende salvar ci Galiz~ dos nacionalistas. 

O presidente da Xunta afirmou que se apreseritaba de novo para 'evitar o piar' 

A oposición indignase tras as ameazas 
de Fraga de volta á guerra civil 
eC>- P . CASTRO - C. LORENZO 

Cunha solapada adverténcia 
de perigo, explicaba o presi
dente da Xunta, Manuel Fraga 
lribarne, que se apresentaba 
de novo á releición como 
candidato á presidéncia para 
"evitar unha nova guerra ci
vi I ". As suas declaracións 
provocaron non só estupor, 
senón mesmo indignación . 
entre os representantes das 
distintas formacións políticas. 

"É indignante que alguén poi
da asumir ese ráncio papel de 
carismática figura. Con esas 
palabras está tentando de 
·alertar dun perigo que só pode 
existir nunha mentalidade au
toritária que ademais se situa 
nun dos bandos. E xa sabe
mos cal é", explicaba Pilar . 
García Negro. 

ta" o que ao final acaba por 
demostrar "que non defende a 
Gal iza senón .a esa idea de 
España;'. 

O representante socialista lsma
e I Rego, co·nsidera que con 
esas afirmacións "está lanzando 
unha mensaxe de desconfianza 
cara aos representantes das ou
tras forzas políticas e pon en 
cuestión a madureza democráti
ca do povo galega". 

Rego perguntábase, ao reflexio
nar sobre o tema, "como pode 
apresentarse como o único que 
pode evitar calquera tipo de pro
blema sabendo que tamén o 
único que formou parte dun go
verno que impuxo as suas ideas 
sobre o pavo foi el". -

Resposta contundente 

En todo caso, o parlamentário 
Para a deputada nacionalista, do PSdG-PSOE asegura que 
tras das declaracións do máxi- prefire "interpretar esa pala-
mo representante dos popula- bras como a exteriorización 
res galegas, agáchase o me- dun estado de ánimo" porque 
do. ao "ascenso eleitoral do do contrário entende que "ha-
BNG e á própria toma de beria que dar unha resposta 
consciéncia· do povo galega". oficial ·maito máis contunden-
Por iso, entende Garcia Negro, te". De fundo, Rego coida que 
que se situa nunha posición se agacha a mensaxe de que 
desde a que o nacionalismo é "se falto eu van elixir un gover-
"o demo que hai que comba- no de caos". Un xeito de inter-
ter", retrotraendo aqueta de pretar a situación política do 
unha "España roia España rQ- J - aís que "non é exclusiy. a de 

, .. •M:c:fl'f) IWi ~ rltt·~f'~} • i.t1~ r:m~~ 4 [-N; '- ¡:~ 1 "-", ~.H~ ~ ~ . 1:t 

Fraga senón que é un posicio
namento no que está imbuído 
o próprio PP". 

Pola contra, Xosé Man·uel Pa
zos opta por considerar que 
como "non se dá unha situa
ción de guerra civil na Galiza 
porque a situación política é 
ben distinta á do 36", tras des
tas declaracións atópase real
mente "a guerra civil pala suce
sión que está vivindo o PP". O 
que viria a demostrar que o PP 
"é un conglomerado de intere
ses internos e o único que os 
pode manter nunha convivén
cia pacífica é Fraga". -

Desde a esfera sindical as de
cl aracións do presidente fun
dador do PP tamén tiveron 
resposta. Para Fernando Acu
ña, da CIG, "as declaracións 
son tremendistas e queren 
converter un problema do PP, 
a falta de liderato, nun proble
ma de Galiza". Para este sindi
calista, se se ten en canta a 
xestión de Fraga nestes anos, 
a ameaza non vi ria · precisa
mente da sua auséncia. "Des-

ra que se poidan remediar to
dos estes problemas". 

O Sindicato Labrego Galego, 
ao través de Lídia Senra, amo
souse sorprendida pola gravi
dade das palabras do presi 
dente da Xunta. "Dá a impre
sión de que os galegas esta
mos mal da cabeza e irnos co
mezar a matarnos á mínima. 
Calquera de fóra do país que 
escoite isto ha levar unha ima
xe distorsionada de Gali:Za . 
Non sei se esta declaración é 
consecuéncia da deméncia se
nil ou é un intento de xustificar 
unha perpetuación no poder". 

Xesus Mosquera, da UXT, cri
ticou as declaracións, mais ti
roulles importáncia: "creo que 
non se deben tomar en sério. 
Son as típicas cousas que se 
din para conseguir un bon titu
lar nos xornais". O máximo re
presentante do outro sindicato 
estatal en Galiza, Xesús Diaz, 
de Comisións Obreiras, non 
quixo manifestarse encol deste 
tema. 

de o 89, o paro aumentou, a Fraga realizou estas declara-
indústria está en crise e os cións, recollidas por todos os 
sectores clave da nosa econo- médios de comunicación, nunha 
mia (pesca, agro e construción rolda de prensa na que anuncia-
naval) xa case que nen exis- baque estaba "a disposición do 
ten. Par~ce máis ·ben que ten partido" para voltar a presentar:: 

que re ir~f(,fl1~~mif~~r1~~;r.; setf4V~~l?f ~ng~r¡º áJ&u~y¡i1~ ' lfx-0 

Perigo 
de guerra 

civil! 
Fraga está disporu'bel para conco
rrir a outras eleicións. Quer di, 
cer, anúncia que se voltará a 
apresentar se non lle dá un pata
tús. Todos sabemos que se consi
dera, como bon ditador, un ho
me providencial. Neste ca o, dis
posto a salvar a Galiza dunha 
guerra civil. "Desde que vivin 
unha guerra civil, ei o que foi. 
Desde aque las, díxenme que 
mentres viva loitar i para que 
non volt i o e, por agora, algun 
servício prestei". 

Fraga lribarne, como pr ideme 
da Xunta d bia de xplicarn 
aos galegos e a inquedante si
tuación que nos l va ao cantiño 
da guerra civil. Situación tan 
grave ten que er compartida e 
debatida pola cidadania. 

Non proclama unha brinqueta 
eleitoral, senón unha nova de 
imensa gravidade: para alpori
zarse! Fraga pen a realmente 
que a causa é o nacionalismo e 
os causantes os nacionalistas, o 
BNG. O contexto das suas ver
bas asi o explica: " ... sabendo co
mo as gastan alguns .. . , estou 
disposto a evitar o pior para Ga
liza". E, para que non haxa dú
bidas, denigra aos xomalistas 
que unicamente teñamos "unha 
memória histórica". 

Memória história que, aos que 
a ternos, aos que a usamos, no 
retrotrae á Cruzada de 19 3 6 
contra os nacionalistas e os ro
xos e os masóns que ian esna
quizar a sua pátria española. E 
a Fraga asumindo, máis fran
quista que Franco, (fraguista) 
ese espCrito. Defendendo arde
sio os Prindpi s do M vimen
to. E poñend cami a azul, le
vantand braz cara o l. E 
asinand penas de m rte can
do o baixaba. Pr ibind gal -
go. Pechand publicaci n . 
Ameazando a xomalista e en
cadeándos. Impedfnd lles tra
ballar ao retiradle carné. 
Censurando. E tratand de que 
o franquismo continuase sen 
Franco. Opoñéndo e á legaliza
ción dos partidos político . Aos 
artigas máis progres istas da 
Constitución . A Galiza como 
nacionalidade h istórica. E pro
poñéndose como salvador no 
golpe de Estado do 23-F ... 

Fraga é un histórico loitador 
anti nacionalista, antidemócra
ta. Eso é o que nos di a memó
ria histórica que el tratou de 
proibir, para impedir que recor
dásemos socialmente; mesmo 
impulsando a Lei de Defensa da 
Constitución. As explicacións 
verquidas agora son consecuen
tes co seu pensamento ao longo 
de toda a sua largada vida polí
tica. Pero non só iso, senón que 
tamén co seu último anceio: pa
rar ao Bloque. Fraga pensa que, 
se el non o para non o vai parar 
ninguén. Que tomará Galiza e, 
os que pensan coma el, non o 
consentirán. Para evitar un mal 
maior, vale todo. O Fraga de 

· agora, o Fraga de sempre. • 

-
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Semana clave na negociación entre socialistas_ e nacionalistas 
. . . 

O BNG de Vigo dalle ao. PSOE todó o 
que pide agás que existan dOus alcaldeS 
-0- A. EIRÉ 

Os dous próximos dias van ser 
decisivos para o pacto entre 
BNG e PSOE en Vigo. Os na
cionalistas agardaban asinalo 
xa o dia 13 de Setembro, acei
tándolle aos socialistas a sua 
proposta, agás Urbanismo e a 
firma delegada para Carlos 
Príncipe. Pero atopáronse con 
que o PSOE, na vez de aceitar, 
realizou denúncias de amiguis
mo contra o governo do BNG. 

O BNG dubida que Carlos Prínci
pe queira entrar no governo mu
nicipal vigués antes das eleicións 
xerais, a seis meses vista. O al
calde Lois Pérez Castrillo consi
dera que non é de recibo que se 
negue a aceitar acordos seme
llantes aos que se deron en todas 
as outras alcaldías nas que am
bas formacións chegaron a un 
pacto. O BNG xa cedeu máis 
que o que tiña pensado para bus
car o acordo. Asumiu, nun último 
intento, todas as propostas que 
lles realizou González Príncipe 
no primeiro documento do mes 
de Xullo, algunhas das cales xa 
quedaran superadas. Así, os na
cionalistas renunciaron a xestio
nar os proxectos de museus, os 
programas de emprego, os serví
cios de limpeza e infrestruturas. 

Ao único que non está disposto o 
BNG, segundo Pérez Castrillo, é 
a que haxa dous alcaldes. Gonzá
lez Príncipe segue teimando en 
ser primeiro tenante de alcalde, 
sen carteira, con firma delegada e 
coordenador daquelas áreas que 
controlen os concelleiros socialis
tas. Para os nacionalistas seria 
establecer a existéncia de duas 
administracións paralelas, dous 
governos. "Non irnos pasar por di
vidir o papel do alcalde", di o ac
tual mandatário municipal. 

Outra das hipotéticas diferéncias, 
ás que se agarra González Prín
cipe, é á división de Urbanismo. 
O BNG aceitou encomendarlle 
ao PSOE a vicepresidéncia na 
Xeréncia de Urbanismo para fa
cer unha delegación especial pa
ra planeamento e xestión en áre
as concretas. Tema que resulta 
bastante espiñento non só para 
moitos militantes do BNG senón 
para amplos sectores cidadáns, 
que demandan un cámbio total 
do xeito de facer urbanismo na 
cidade, acordándose de anterio
res etapas do PSOE, con sono
ras polémicas das que algunhas 
ainda están nos tribunais. 

_Existe vontade de pacto? 

Até de agora, González Prínci
pe, afirmaba que estaba dispos
to a cambiarlle as concellalias 
que eles lles daban ao BNG, to
mando eles as cinchas delas, 
mentres que o BNG debería 
asumir as que o PSOE, na sua 
proposta; se reservaba para si. 
O PSOE, González Príncipe, 
n.as Sl!as an§llis~s p_a_rt~ d_unha , 
premisa -qüeo-sNGnOñ- áceita: -

Carios Príncipe tomando posesion do cargo de concelleiro. A.N.T. 

un empate técnico nas eleicións. 
Esta consideración é negada 
frontalmente por Castrillo. "Nun
has eleicións hai un perdedor e 
un gañador, uriha forza que é 
segunda e outra que é terceira, 
as turnas, ainda que existise 
empate de votos e concelleiros 
nunca situa a dous partidos ao 
mesmo nível". 

Agora González Príncipe, ante a 
proposta do PSOE declara que 
"nós non queremos ser concellei
ros de segunda divjsión". Prínci
pe reclama ter firma delegada 
para as concellalias que deman
dan os socialistas e coordenar 
tamén el estas áreas. Lego, "en
tre eu e Castrillo coordinaríamos 
todo o governo. Eu garantizaría o 
apoio do PSOE". Desde o BNG 
consideran esta petición como 
inaceitábel, afirmando que, se 
entra o PSOE no Governo 'lodos 
os concelleiros serán iguais co
mo acorre nas outras cidades, 
non sabemos porque Vigo ten 
que ser distinto", afirman. 

Pero o que sume ao BNG na in
certeza é a actual política de 
oposición "real e dura" que leva 
o PSOE contra o governo muni
cipal. Deixa fóra ao BNG nas 
comisións, en vários órgano~ co
mo a Zona Franca, pactando co 
PP, e realiza acusacións de ami
guismo na selección de 120 
alumnos do programa Sísifo, 
"que realizan os centros e as 
asociacións que o viñan facen
do", segundo o concelleiro Xa-

. vier Toba. Polo demáis, ·carios 
Príncipe, segundo manifesta
cións realizadas a A Nasa Terra, 
entrevistouse con organismos e 
institucións para decirlles que, se 
querían que os seus proxetos 
saisen adiante, terian que talar 
antes con el que co alcalde, pois 
el ia ser o "alcalde real de Vigo". 

Esta situación leva ao BNG a 
cavilar que realmente non exis
te nengJ,J1nha . yopta9~ Q~ . R~c,to 
por paf e ·<fel Ga fo~ 1Ptíncip~: 

Que o único que o preocupa é o 
seu futuro político despois de 
duas derrotas eleitorais. Segun
do se pu-xo de manifesto nas 
xornadas nacionalistas celebra
das en Poio a negativa de Prín
cipe a pactar en Vigo é polo 
medo a que o PSOE quede por 
detrás do BNG nas próximas 
Xerais, nas que Príncipe conse
guiu que lle prometesen o pri
meiro pesto por Pontevedra. 
Príncipe tamén lle teria medo a 
Manuel Soto e á parte do partr
do que tradicionalmente ten en 
contra en Vigo. Esta polémcia 
do pacto levariao a aspaventar 
outros problemas internos. 

O medo de Príncipe ao ascenso 
do BNG estaria reflexado nas 
declaracións nas que afirma que 
o único que pretende o BNG "é 
laminar eleitoralmente ao 
PSOE". A sua preocupación e 
estratéxia é, loxicamente, que 
isto non ocorra. 

Pero tanto desde a dirección do 
BNG, como desde o próprio 
PSOE están convencidos na sua 
maioria que esta estratéxia é ne
fasta para Príncipe. Un membro 
da executiva socialista en con
versa con A Nasa Teira afirma
ba que "xa s.abes, son causas do 
Carliños que se ere un grande 
pollítico e vai metendo sempre a 
pata, de· derrota en derrota". Pe
ro o problema é que Pérez T ou
riño necesita del e, desde o BNG 
xa se están a perguntar se opa
pel de Touriño e Príncipe non 
será o do bó e do malo . 

Para aclarar estas e algunhas 
causas máis dirixentes naciona
listas e socialistas reuníronse o 
dia 14 no Parlamento, decidindo 
que que impt;Jlsarian de novo as 
negociacións até chegar a un 
acorde. Un acordo· que Almunia 
urxe desde Madrid. Desde o BNG 
considér_ase que os próximos 
dous días "van ser decisivos para 
saber se realmente:o PSOE nuer 
enmlrr"rit>r;GMéW16.,Hü 'nórt;r'. ··P _., .! ·-
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Galiza discriminada 
do ~parto dos fundos da mineria 
Galiza SÓ percebeu 1.370 millóns de pesetas do orzamento 
total de 132.000 millóns que o Governo central aprobou pa
ra diferentes investimentos en infraestruturas nas zonas de 
actividade mineira. Para Galiza só· está previsto ó financia
mento do proxecto da estraoa que unirá Cabanas e Goente 
(As Pontes). Para o BNQ, que denunciou esta situación no · 
Congreso dos . Deputados, é claramente ·discriminatório 
que, desde o comezo do Programa sobre a mineria, no ano · 
.98, a extracción de carbón en Gal iza só tivese o devandi-

. to investimento, candp se adxudicaron 320 actuacións no 
total das sete autonomias que posuen mi,nas _deste tipo.• 

Educación recorta· ainda máis 
os cadros ·de· persoal do ensino secundário 

5 

_ Perto de dous mil profesores sen destino definitivo, inte
rinos e substitutos están pendentes da ad.xudicación d~ 
prazas en espectativa de déstino porque a Consellaria de 
Educación está incumprindo o compromiso sobre o prazo 
para facer público esas listas, que estaba previsto para o 
trece de Setembro. A razón é que a Inspección Educativa 
est? recortando os cadros de persoal dos centros de mé
dias, cando xa levara a cabo un recorte recentemente, di
minución de profesorado que xa fora rexeitado polos cen
tros. A CIG-Ensino pola sua banda denunciou. a negativa 
de Educación a cobrir vacantes, asi como a inclusión de 
medidas como a obriga ao profesorado de impartir maté
rias das que non son especialistas, a redución da oferta 
educativa nos centros e a sobrecarga do horári_o lectivo.• 

Francisco Rodríguez cri~ca 
· a ~repoténcia de Fomento na_ A·6 

O deputado do BNG no Congreso dos Deputados Francis
co Rodríguez acusou ao Ministério de Fomento de rachar 
o consenso social en Becerreá ao impar un novo trazado 
da autoestrada A-6. Para. a alteración do proxectado non 
se tivo en canta a opinión dos viciños e dos labregos, o co
lectivo máis afectado palas obras. O motivo do cámbio de 
trazado é que Fomento aforra asi 2.500 millóns de pese
tas. Sen embargo, esta modificación pode afectar grave
mente, segundo Rodríguez, á cualidade da autoestrada. A 
resposta do ministro, Rafael Arias Salgado, consistiu en 
negar a existéncia do conflito social mália a contínua pre
senza policial e mesmo a detención de cargos públicos. 
Ademais para Arias Salgado "se é máis barato, mellar".• 

·fENOSA cortou a lus en Sanx.enxo 
todos os Sábados do mes de Agosto 
Logo de. que Unión Fenosa interrompese o servizo de 
electricidade todos os Sábados do mes de Agosto, entre 
as 9 e as 11 da noite, os hostaleiros da zona da praia da 
Lanzada estudan realizar unha demanda contra a compa
ñia eléctrica, por mor dos altos danos económicos que 
supuxeron os contínuos apagóns. Para os afectados, Fe
nosa comportouse dunha maneira inaceptábel, xa que 
nen deu explicacións pplos fallos no sistema e incluso 
menosprezou os posíbeis prexuízos su_fridos. A compañia 
eléctrica tampouco avisou con antecipación dos cortes 

. realizados. Na actualidade continuan os apagóns. • 

ADEGA respalda~ n~nha negociación 
para variar o plano de residuos urbanos 
Despois duns resultados eleitorais que mudaron a compo
sición do governo das cidades galegas, a Asociación para 
a Defensa Ecolóxica de Galiza, Adega, apoia a pretensión 

· das dirección do· 
BNG e do PS
deG-PSOE de 
abandonar o pro
x ecto de incine
ración da Socie
dade Galega de 
Meio Ambiente, 
Sogama. O ob
xectivo de Adega . 
é "reforzar todos 
os proxectos al-

carios del Álamo, Conselleiro de Meio Ambiente. ternatiVOS que se 
_ formulen e supo-

ñan unha mellara da situación actual e do plano de Soga-
ma". Para acadar unha xestión ecolóxica do lixo Adega pro-
pón abandonar o uso do PVC na construción, a erradica-
ción 'da actual incineración dos vetedoiros incontrolados, o · 
abandono do proxecto de incineración de Sogama (se é preci-
so o abandono do plano de resíduos da Xunta), a realización 
dun estudo de alternativas e o início de campañas de conscien-
~~qiQIJ P!d~d~. pe$.!ª X~i\_O~ J\q~~ no_n, r~xte~~l: ~l~~a~~n _·. . . 
con Sogama se esta soc1eaaae desbola a mc1nerac1ón.• 
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OPtNIÓN 

.A FUSIÓN DE PRYCA E 
CONTINENTE, l)NHA MÁ. NOVA 

PARA O AGRO GALEGO 
LÍDIA SENRA 

Co AVANCE DO PROCESO DE GLOBALIZACIÓN DA ECONOMIA PRODÚCENSE A COTlO 

NOVAS SOBRE FUSIÓNS DE GRANDES EMPRESAS. EsTAS FUSIÓNS SEMPRE SE APRESEN

T AN AO PÚBLICO COMO ALGO BENEFICIOSO PORQUE AUMENTAN O VOLUME DE VENDAS, 

PORQUE ABARATAN OS PRODUTOS QUE OFERTAN AOS CONSUMIDORES E CONSUMlOORAS. 

Sen embargo estas afirmacións sobre os 
benefícios son moi pouco obxectivas, por
que detrás delas sempre se esconden os 
prexuícios que ocasionan á sociedade: re
dución de postos de traballo, invasión de 
mercados que produce efectos devastado
res mediante a concentración e deslocali
zación da produción, 

zación do médio rural e outr~s problemas 
para o médio ambiente. 

Pensamos que volve ser necesária unha re
acción dos galegas e das galegas para fre
nar esta nova agresión. Pero esta reacción 
non debemos prantexala coma un simples 

xesto de solidariedade 
ameaza para as indús
trias próprias, etc. A 
recente fusión de PRY -
CA. e de Continente, 
que vai ter un impac
to moi negativo en to
das as producións · 
agrárias galegas, afecta 
de cheo ao sector" lác
teo, por ser estratéxi
co na economia da 

'P ocle ser unha boa 
oportul).idade 

cuns colectivos moi 
determinados; alguns 
labregos, algunhas in
dústrias, alguns postas 
de traballo, porque is
to aféctanos a todos e 
todas, pois, o abarata
men to dos produtos 
alimentícios, e neste 
caso o leite, leva con
.sigo sempre a diminu
ción da calidade do 
produto; tanto en ori
xe coa intensificación 
da produción; com9 
através do fraude no 
proceso de elaborado 
e/ou venda, xa que 
moitas veces o que se. 

nosa nación. 

O sector lácteo fran
cés é nestes momen
tos o noso rnáis direc
to competidor, funda
mentalmente através 
das grandes áreas de 
capital francés (Pryca, 

para exixir unh.a 
lexislación que proiba 
as of ert_as dos produtos _ 

alimentares como 
reclamo e 

o dumping .e que 
fomente o consumo 

do leite do dia" 
. oferece como leite a 
tan Qaixo prezo non é 
realmente leite (frau
de que se ve favoreci
do polo consumo cre
cente de leite UHT). 

Continente, Dia, · 
Champion e Alcampo). 
A fusión de Pryca e 
Continente trae consi
go a instalación de 
novas áreas nas cida
des galegas (xa se fala 
de novos hipermerca
dos en Ferrol e Vigo), 
e do Estado español, que van supoñer un
ha maior preséncia de produtos lácteos 
franceses nos nasos mercados, via marcas 
francesas ou via marcas da própria distri
bución, tamén chamadas marcas blancas. 

A decisión do govemo español de aplicar 
o sistema de cuotas e a supertaxa cando 
ainda non abastecernos o consumo interno 
do Estado español; ou a de vender a cuota 
que resgata·dos planos de abandono en lu
gar de distribuila gratuitamente como se 
fai na Fráncia, situan á produción de leite 
da Galiza nunha situación de competéncia 
desleal que favorece aínda máis a invasión 
dos noscis mercados tradicionais; feíto ao 
que tamén contribue de xeito importante 
a sustit.ución do leite do día polo leite 
UHT, coñecido corno leite de cartón. 

No caso que nos,ocupa, a fusión das gran
des cadeas de distribución concentra ainda 
rnáis a oferta, e coloca ás indústrias lácteas 
totalmente nas suas mans, sendo as pró
prias cadeas de distribución as que impo
ñen o prezo do leite, mediante poxas ás 
qµe concorren as empresas coas" chamadas 
marcas de prezo ( terceiras marcas). As re
perc us ións imediatas desta política das 
grandes áreas son a caída dos prezos para 
os produtores que fai que desaparezan moi
tas explotacións e, ao mesmo tempo, pro
voca importantes crises nas empresas que, 
no caso galega, acaban pechando ou sendo 
vendidas ao capital foráneo. E, como re
sultado final deste proceso a concentra
ción e deslocalización da produción, que 
xera a perda de moitos milleiros de postas 
de tp~ballo. c;li:r~c;.t9s _e indirecto_s, a deserti-

... ¡ , . 1 1 ¡ l J ., ~ ~ ~ J ..¡ ('I, . - j 

O deterioro da cali
d ade terá, antes ou 
despois, sérias conse-

cuénci~ sobre a saúde, 'por iso pensamos 
que esta pode ser unha boa oportunidade 
para exixir dos govemos galego e español 
unha lexislación que· proiba as ofertas 
dos produtos alimentares como reclamo e 
o dumping (vendas por baixo dos costes 
de produción) e tamén para que f~gan 
campañas que fomenten o consumo de 
leite do día polas as avantaxes que ten 
para a saúde. • 

{ 

LIDIA SENRA é secretaria Xeral do 
Sindicato Labrego Galego 

AS SOCIEDADES GALEGAS 
DA EMIGRACIÓN 

GoNZALO GóMEZ CARIDAD 

Foron moitos os anos que pasei na emi
gración por terras de Venezuela. En Ca
racas, alá polos anos cincuenta; loitei 
arreo no seo do Lar Galego, amáis anter
ga das sociedades galegas de Caracas; por 
sostela como vangarda de galeguidade, 
nim tempo en que estivo sometida a pre
sións e arneazas para que abandoara a sua 
liña galeguista, contrária á sostida polo 
réxime franquista imperante na España. 
Moi lonxe estaba o Lar Galego de pregar
se a istas presións, pois o seu camiño tí
ñao xa escollido: erguer a bandeira de 
Galiza en defensa da sua língua e da sua 
cultura, aferrolladas na nosa terra nunha 
"longa noite de pedra" . Ali, emparellados 
nesta loita, coñecin a galeguistas como 
Xosé Velo, Xoan Noia., Xosé Sesto, que 

~- foron para min verdadeiros mestres nesta 
foita na que eu era un principiante. 

No ano 1956 xurde a lrmandade Galega 
de Venezuela, fruito da unión das socie
dades galegas de Caracas. Os anos pasan
do e os cámbios nas sociedades galegas 
son moi grandes. A lrmandade Galega de 
Venezuela, con sede en Caracas, ten ho
xe milleiros de sócios e amplas instala
cións e servícios, e a de Valéncia, de 
fundación máis recente, ainda que con 
menos sócios, ten unhas instalacións que 
non envexan ás de Caracas. Ambas as 
duas son sociedades por acción e teñen 
no seu seo un significativo número de 
sócios non galegas. Hai tamén que ter 

· en conta a incorporadón á sociedade de 
fillos e netos dos vellos sócios, moitos 
deles desaparecidos. Estas duas circuns
táncias supoñen un cámbio na composi
ción humana das sociedade o que orixi
nará outro xeito de dirixilas. 

Polo dito, vese que as sociedades galegas 
atópanse hoxe en inmellorábeis condi
cións para poder cumprir estes obxecti
vos, pois, ademais de non ter atrancos 
coma noutros tempos, cantan cunha 
axuda económica que denantes era impo
síbel atinxir. 

Mais, lamentabelmente a realidade non é 
así. E digo isto polo que observei na visita 
que este ano fixen ás duas sociedades ga- · 
legas máis importantes de Venezuela. A Ir
mandaáe Galega, con sec,ie en Caracas e a 
Irmandade Galega de Valencia. E coma din 
que para mostra chega un botón; contarei
vos o que vin. 

.....-..___. 

Na lrmandade Galega de Valencia esti
ven presente no acto qtie o señor Baltar, 
Presidente da Deputación de Ourense, 
inaugurou un cruceiro doado polo orga
nismo que preside. Falou en galego e en 
castelán e no seu discurso deixou cair is
ta xoia: "Os mellares galegas están na 
emigación" Que xeito de manipular! Só 
encontro unha explicación niste esbara
tár no fei.to de que as eleicións munici
pais estaban cerquiña, e as fumas espera
ban os votos dos emigrantes. Contestou
lle o Presidente da sociedade, sen bilin
güismo, en castelán. 

Para máis abondamento, o presentador do 
acto era un venezolano que se expr ou en 
castelán ao seu xeito. O galego quedou es
quecido. Para min isto foi como unha la
bazada. 

Na lrmandade Galega de Venezuela, per
guntei na Secretaria de Cultura polos ac
tos de celebración do Dia das Letras Ga
legas e constestáronme que non tifian na
da programado. Quedei abraiado ao pen
sar que unha sociedade galega poidera es
quecer un dia que é festa cultural na Ga
liza. Lembreime dun acto en que depar
tin cos nenos da Escola de Canide, en 
Mera, o ano en que se adicou iste dia ao 
poeta Celso Emilio Ferreiro. Foi unha le
dícia ver aos nenos emocionarse cos poe
mas do vate de Celanova. 

Mais, por sorte, nestas sociedades sempre 
quedan sócios coas inquedanzas galeguistas 
vivas, que, agrupados en asociacións dvis, 
seguen defendendo a nosa língua e a nosa 
cultura. Este é o caso do Foro Solidário Ga
lega, que tornou nas suas mans a celebra
ción desta data da cultura galega, adicada 
este ano a Roberto Blanco Torres, escritor 
e xomalista que, en Outubro do ano 1936 
foi asasinado polos feixistas por m r da ua • 
defensa dos ideais galeguistas. 

Os sócio da lrmandade Galega de Vene
zuela, agrupados n seu F r , olicitár n
lle á Directiva un local axeitad para ce
lebrar o Oia das Letras Galega . O l cal 
foi concedido, máis isto non su ux a 
asisténcia dos directivos. O acto stivo 
concorrido e góstame Lem rar algun d 
asistentes: a viuva e a filla de X sé V lo, 
galeguista de sona, a quen o e ncello de 
Celanova, onde fo¡ nad , adicóull unha 
rua; Chao, o carismático extremo e qu r
do do Deportivo de Chacho, e fillo dun 
histórico galeguista coma foi Villar P n
te; Eduardo Meilán, incansábel loitador 
polos valores da terra; Xosé Manuel Ló~ 
pez Tréllez, dinámico segredario do Foro 
Solidario Galego e tantos outros a quen 
lles envio o máis garimoso saúdo. 

lsta frieza por unha data adicada á cultu~ 
ra galega deuse tamén na Irmandade Ga~ 
lega de Valencia; onde non se celebrou 
nengun acto. 

O Governo Galega está abrigado a pres
tarlle ás sociedades galegas da emigración 
a ax}Ida sinalada polas leis, para que estas 
poidan cumplir cos obxectivos que as 
mesmas leis determinan e deberían tomar 
en conta prestarlle ista axuda a socieda
des coma Foro Solid.ário Galega que teñen 
coma misión exaltar e divulgar a língua e 

·a cultura galega. Que éada quen faga a 
sua análise e saque as suas conclusións. • 

GoNZALO GOMEZ CARIDAD pertence 
á Agrupación Cultural Alexandre Bóveda da Corufia • 
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PARLAMENTO 

'Hai que supór, mentres non se dem~nstre o contrário, que actu~n _con _honestidade', asegurá 

Cui~u acata pe~ non comparte o cámbio. de trazado 
' . . 

aprobado por Fomento no tramo de Pedrafita 
'* PAULA CASTRO 

"Eu nunca teria proposto ese 
cámbio, unha vez feito por 
aquelas persoas que teñen un
ha grande responsabilidade, 
pero o Ministério pode facer o 
que fixo". Con esta afirmación 
despachaba Cuiña o debate 
suscitado no Parlamento pola 
paralisación e cámbio de tra
zado da autovía do Noroeste, 
nomeadamente no tramo de 
Pedraflta. Modlficaclóns que, 
desde os grupos da oposi
ción, se interpretan como un
ha forma de axilizar as obras 
para reducir custes e tirarlle 
rendabilidade política facen
do coincidir a sua inaugura
ción coas próximas eleicións. 

O conselleiro de Política Territo
rial , Xosé Guiña, eludia toda 
responsabilidade do seu depar
tamento e do próprio governo 
galega, no cámbio de trazado e 
na paralisación de algun dos 
tramos da autovia do NO. 

Coa sua comparecéncia poñia 
de manifesto que, mália consi
derar cuestionábeis as modifica
cións previstas, desde a Xunta 
non se ten intención algunha de 
adoptar medidas que impliquen 
contradecir as decisións aproba
das en Madrid. "O control que 
pode facer a consellaria através 
da Comisión de Seguimento, 
non pode ir en detrimento do 
governo, da capacidade e da 
responsabilidade que ten o Mi
nistério. Outra cousa é que es
teamos dacordo ou non", asegu
raba na sua intervención. 

E non só iso, senón que mesmo 
cuestionaba a legalidade dos 
cámbios de trazado insinuando 
que "as circunstáncias que se dan 
permiten albiscar determinadas 
causas ... pero mentres non se de
m on stre o contrário , teño que 
pensar na boa fe dos técnicos, 
dos políticos que toman as deci
sións e mesmo dos contratistas". 

O conselleiro daba esta resposta 
ao pleno do Parlamento lago de 
demonstrar que, segundo os da
dos que baralla o consellaria, as 
modificacións do trazado agora 
aprobadas, xustifícanse en base 
ás recentes alegacións apresen
tadas polo concello de Becerreá. 
Alegacións que agora se teñen en 
canta e que coinciden coas apre
sentadas lago da primeira exposi
ción pública do proxecto de traza
do. "Por 'que non se modificou da
qüela e agora si?", perguntaba ao 
jire o titular de Política Territorial. 

Guiña comparecia para respos
tar á petición do BNG de expli
cacións a respeito das medidas 
que pensaba adoptar o governo 
galega dada a situación provo
cad a polos recentes cámbios 
sobre os planos 'previstos. Alén 
de derivar toda responsabilida
de no Ministério de Fomento 
deixaba claro que desde a Xun
ta non se ten intención de facer 

Xosé Cuiña. 

outra cousa que acatar as deci
sións do govemo central. 

Reducir custes 

Para o deputado nacionalfsta, 
Emílio López, tras destas modi
ficacións agáchase a "presa por 
cobrar e por sacarlle rendabi
lidade política", tanto nas elei
cións xerais como nas próximas 
autonómicas. 

Facendo un percorrido polos 
cámbios aprobados sobre o pro
xecto inicial, López poñia de ma-

A. PANARO 

nifesto a sua incongruéncia, á 
vista de que o túnel de Pedrafita 
súbese de nível pasando dos 
2.700 metros a 700 e o segun
do, deseñado para 1.700 ·metros 
queda tamén neutros ·700. 

Paradoxicamente, no primeiro 
proxecto de trazado, cuestioná
base a viabilidade da sua cons
trución por problemas xeotécni
cos e convidábase a buscar no
vas solucións para evitar a sua 
posta en marcha. "Curiosamente 
o mesmo monte que antes apre
sentaba problemas xeotécnicos 

para 1 . 700 metros agora non os 
ten para 700", indicou López. 

O parlamentário nacionalista lem
braba ademais qu,e as modifica
cións atenden tamén ás deman
das feítas polo alcalde de Bece
rreá, quen recentemente asegura
ba que "mentres eu sexa alcalde 
de Becerreá, o señor Fraga presi
dente da Xunta e o señor Aznar 
presidente do ·govemo, ·a autovía 
irá por onde nós digamos", e 
mesmo aos intereses das empre
sas concesionárias das obras. Un 
cúmulo de coincidéncias apartir 
das que concluiu que as modifica
ción s feítas respostan a unha 
''venda de favores" e a "andar ra
caneando para sacar benefícios". 

Na mesma liña manifestábanse 
os deputados socialista e ao gru
po mixto, Ismael Rego e Xosé 
Manuel Pazos, cos que-na prác
tica coincidiu o conselleiro. Por 
iso, para zanxar a cuestión, Gui
ña acabou por xustificar as deci
sións adoptada~ cun "nun Minis
tério hai que supór que o proce
dimento administrativo que utiliza 
é o correcto dacordo coa leí de 
Contratos das Administracións 
Públicas. Hai que supór, mentres 
non se demonstre o contrário, 
que actua con honestidade e hai 
que supór tamén que ese cám
, bio se produz pala petición que 
.fai un governo municipal demo
crático". Afirmación esta que non 
podía ser máis elocuente.+· 

PP e PSOE coinciden nas suas argumentacións 
en contra da Proposición de Lei de Comarcas 
Cos votos en contra do PP e a 
abstención dos socialistas re
xeitába~e a Proposición de Leí 
de Comarcas apresentada polo 
BNG. O debate suscitado puxo 
de manifesto as importantes di-
f eréncias que subxacen nos 
distintos modelos de artella
mento territorial que defende ; 
cada grupo parlamentar. Men- .· 
tres os nacionalistas optan por . 
vertebrar o lerritório en base ás 
suas formas tradicionais de 
asentamento, nomeadamente 
comarcas, parróquias e conce
llos, o PP aposta por províncias 
e deputacións provinciais e o 
PSOE defende acadar a máxi
ma autonomía municipal fronte 
a calquer.a outra institución. 

Para o deputado do BNG, Alfre
do Suárez Canal, de aprobarse 
a Proposición de Leí de Comar
cas elaborada polos nacionalis
tas, poríanse as bases para ar
tellar o país solventando unha 
eiva do actual ordenamento ad
m in istr at i vo. Non só se faria 
efeitivo un mandato explícito do 
Estatuto de Autonomia senón 
que mesmo se simplificaria a 
administración galega. 

De feito, comarcas, parróquias, 

concellos e Xunta asumirían as 
competéncias que hoxe están 
distribuidas nas múltiples insti
tucións :administrativas exis
tentes, como deputacións, furi·
dacións, centros de recursos 
comarcais , mancomunidades 
ou consórcíos. 

Os .nacionalistas entenden que 
impulsando a criación das co
marcas favoreceriase un de
serJvolvimento económico equi
librado do país, freariase a de
sertización progresiva á que se 
enfrqnta a zona rural e o inte:
rior, posibilitariase o artella
mento de servizos que moitos 
concellos non poden asumir, 
como urbanismo' ou 1ransporte, 
aproveitarjanse con máis eficá: 
cía os recursos económicos en
dóxenos e posibilitariase, enfin, 
unha mellara da calidade de vi
da dos cidadáns. 

Alén diso, as comarcas asumi
rian competéncias que hoxe es .. 
tán en mans das deputacións 
provinciais, "institucións estram
bóticas e superpostas" introdu
cindo ademais .mecanismos de 
control democrático dos que ca
recen estes organismos directa
mente dependentes do governo 

central e que, ao dicer de Suá
rez Canal, favorecen a pervi
véncia do "clientelismo político". 

Disparate xurídico 

Pero o que para o BNG seria un 
modelo de artellamento territo
rial acaido . á realidad e galega, 
para o PP é un "disparate xurídi
co", segundo palabras de Ruiz 
Riv.as, porque implicaría unha 
maior "burocratización" adminis
trativa, atentaria contra da "auto
nom ia dos concellos" e suporia 
enfin unha "mirada atrás" cara 
un "modelo obsoleto" que ade
mais "atenta contra a adminis
tración do século ... que ven". 

Os populares tam~uco tiveron 
que apresentar moi s argumen-
tos, porque xa adv rtiron ao co
mezo da sua inter ención que 
seria repetir os do ocialista Mi
guel Cortizo, quen insistira, mo
mentos antes, en que "a priori
dade absolut~ -do seu grupo
son os concellos", a autonomia 
municipal e a sua suficiéncia fi
nancie ir a. Só o grupo mixto 
apoiou· a proposición nacionalis- · 
ta, polo que haberá que esperar 
a que as comarcas vexan reco
ñecida a sua entidade xu.rídica. • 
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.Na ·ldade Média 
A Fabrica de Tabacos da 
Coruña sofriu, ao longo da 
sua história, tres expedien
tes de regulación de empre
go que foron reducindo pro
gresivamente a sua plantilla 
até deixala nun 40% do per
sonal inicial. O novo expe
diente . anunciado por Taba
calera pon á factoria coruñe
sa nunha crítica situactón, 
abocándoa mesmo ao pe
che .. Para o conselleiro de 
lndústria, "a razón da com
plicada· situación da Fábrica 
da Coruña é a sua ida"de 
média". Couceiro insiste ·en 
que nón se pode xustificar 
ese peche por razóns de 
idade dos traballadores, que 
a consellaria non o quer e 
que .tampouco o quer o mi
·nistério. "Fáino a empresa", 
di. Lago, para que serven 
nas administracións centra! e 

- autonómica os departamen
tos de indústria se non teñen 
capacidade para condicionar 
as decisións d.unha empre
sa até o de agora pública?• 

Regras do saber estar 
no parlamento 
Ca novo curso, o presiden-

. te do Parlamento deixou 
estratéxicamente colocadas 
unhas fo.tocópias no salón 
de plenos. Son artigas do 
regulamento do parlamento 
nos que se fai referéncia as 
formas que hai que gardar 
para estar dentro do recin
to. Lémbrase que calquer 
persoa que "en sesión ou 
fara dela promova desorde 
coa sua conduta de obra ou 
de palabra, será imedia
tamente expulsada. Se se 
tratar dun deputado, o pre
sidente suspenderao, ade
mais, no acto, dos seus di
reitos parlamentares por 
prazo de até un mes ... ". 
Canto ás visitas, "os que 
·nestas deren mostras de 
aprobación ou desaproba
ción, perturbaren a orde ou 
faltaren á debida compostura 
-non especifica cal é-, serán 
imediatamente expulsados 
do pazo". Advírtese tamén 
de qu~ se poden tomar as 
oportunas dilixéncias por se 
os actos puidesen ser consti
tutivos de delito. Que tomen 

·nota os sindicatos, porque 
· isto non vai dirixido ás aso
. ciacións que convida o PP.+ 

Un ~irador para 
a autovia do NO 
O alcalde de Becerreá seme
lla moi satisfeito palas modi
ficacións do proxecto da au
tovía do NO. Aos viciños que 
protestan palas expropria- 1 
cións de última hora dilles 
que "co novo trazado vese 
mellar a vila". O deRutado do 
BNG, Emílio López, xa lle 
pediu a Guiña que construan 
un mirador, "porque supoño 
que· a 120 Km/h Tráfico non 
permitirá que os conductores 
se poñan a admirar a vila".+ 
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Aposta por apoiar ao PSOE fronte ao PP pero 's~n subordinpción' __ ,.. 
.. - . 

o BNG afirma que vaf~er d~~rmiWante a-hora de forma'r 
o GOverno do Estado ,.,_ i. . 

-0- A.E. 

O BNG está disposto a partici
par nunha alternativa ao PP no 
Estado, pero "sen subordina
cións ao PSOE ou ás outras 
forzas nacionalistas que po- · 
dan participar". Esta foi a men
saxe máis novidosa que saiu· 
da Escala de Verán 99 que os 
nacionalistas celebraron o 11 
e 12 de Setembro en Poio, coa 
que puxeron a andar o novo 
curso político que terá como 
cimeira as eleicións xerais. 

O BNG móstrase convencido de 
que nas próximas eleicións xerais 
vai acadar grupo parlamentar 
próprio no Congreso e represen-

-tación no Senado. Asi que, aoco
mezo do curso político en Poio, 
máis de 300 cadros políticos e di
rixentes institucionais estiveron a 
debater, entre outras causas, a 
situación que se pode criar con 
ese novo cenário político. 

Se uns dias antes ·a voceiro na
cional, Xosé Manuel Beiras, 
anunciaba a disposición do BNG 
a apoiar a Joaquín Almunia para 
presidente do Governo do esta
do, nesta reunión os nacionalis
tas fixaron alguns aspectos deste 
posíbel apoio que, pensan, pode 
ser determinante para a configu
ración do novo Governo estatal. 

O.s didxentes do BNG tentaron 
deixar claro ante os presentes 
que ese posíbel apoio a Almunia 
non "suporá en nengun caso su
bordinacións a respeito do PSOE, 
ou das outras forzas que podan 
participar no acorde". Asi o afir
mou Francisco Rodríguez, vocei
ro nacionalista no Congreso. Os 
distintos intervintes incidiron en 
que o apoio do BNG a calquer hi-

\ 

\ 

patético Governo non se vai pro
ducir "sen receber nada a cámbio 
para Galiza, pois a negociación 
non será meramente coxuntural". 

Para os nacionalistas, o primeiro 
princípio da sua preséncia en Ma
drid é a "defensa dos intereses de 
Galiza ''frente á marxinación es
trutural das forzas políticas esta
tais". Ese principal obxectivo non 
ten porque invalidar a preséncia 
do BNG nunha alternativa progre
sista ao PP. Os nacionalistas ga
legos tentarán que nela participen 
tamén cataláns e bascas. Será 
precisamente despois das elei
cións catalanas cando se \falten a 
reunir os integrantes da Declara
ción de Barcelona, senda a coor
denación no Estado un dos princi-

país pontos. Asi o puxo de mani
f esto Xosé Manuel Beiras na 
clausura dos encontros e tamén, 
recentemente, en declaracións a 
A Nosa Terra dos coordenadores 
deCiU e PNV. 

O BNG terá redactado antes de 
fin de ano o programa co que se 
apresentará ás eleicións xerais. 
"Un programa centrado na Gali
za", unha alternativa á ''visión pro
vincialista que teñen desde Ma
drid a partires dunha perspectiva 
do Estado centrada principalmen
te no Mediterráneo e Andalucía", 
afirmou Francisco Rodríguez. 

OfiCina téCnica 

Nestas xornadas, o BNG tamén 

MIGUEL RIOPA 

anunciou a posta en marcha 
dunha Oficina Técnica Munici
pal, da que estará á frente o ex 
alcalde de Moaña Xavier Abalo. 
Será a encarregada de apoiar 
en todo ás corporacións muni
cipais das que se resaltou a in
corporación de moitas persoas 
novas. 

O BNG pretende acadar unha 
mellar conexión entre os distin
tos governos municipais nos 
que está presente, asi como 
entre os consellos comarcais e 
os governos municipais , dei
xando claro que serán os órga
nos partidários comarcais os 
que marquen a política a de
senvolver nas distintas corpo
racións e a necesidade de que 

a militáncia "se involucre e 
apoie aos governos nos que 
está presente o BNG". 

Por outra parte, tamén defende
ron como moi positivos os pac
tos municipais co PSdG-PSOE, 
afirmando que é necesário "sa
ber entender as cesións realiza
das, imprescindíbeis para confi
gurar eses governos". Especial 
apartado mereceu a nego
ciación en Vigo, respaldando á 
dirección viguesa e aos conce
lleiros nas negociacións que es
tán a levar cos socialistas. O 
BNG apostou por un acordo, 
"cedendo todo o que se poda 
ceder , pero nunca permitindo 
que haxa dous governos". 

Outro dos acordes que se toma
ron nesta reunión a respeito da 
vida municipal é o de fuxir de 
xudicializar os concellos, mes
mo ante os incumprimentos le
gais dos alcaldes do PP, "a non 
ser que sexan dunha gravidade 
manifesta", centrándose no tra
ballo político e nunha mellar co
municación cos cidadáns. "A po
lítica tamén hai que facela, máis 
forte que nunca, fora das institu
cións", afirmou o responsábel 
municipal Lois Obelleiro. 

Por outra banda, os alcades das 
distintas cidades explicaron a 
xestión realizada até de agora asi 
como as relaccións con outras 
institucións. O deputado europeu, 
Camilo Nogueira, tamén explicou 
a sua actuación en Bruxelas. 

Xosé Manuel Beiras afirmou na 
clausura que a crise que sofre o 
PP na Galiza é consecuéncia da 
boa laboura que ven desenvol
vendo o BNG "no seu camiño 
cara a Xunta". • 

Máis que _un~a renovación propoñen unha ampliación do"s-.dirixentes 

As. pon~ncias . do PP dirixidas a -_párcu •O ascenso nacionalista 
.! t · 

-0- A.EIRÉ 

Fraga e o seu Governo fano 
ben, pero o partido non está á 
altura das circunstáncias dei
xándos·e ·comer terreo polo 
BNG. Este é o sintético resumo 
que se pode realizar despois de . 
ler as ponéncias apresentadas 
polo PP para o debate no seu 
próximo congreso. Congreso ti
tulado de renovación pero que 
será de ampliación pois a exe
cutiva, de 34 membros, podará 
ser ampliada até 60, para non 
deixar tora dela a case ninguén. 

Ademáis reta aos políticos po
p u lares a competir cos outros 
nos meios de comunicación "pa
ra buscarse unha páxina impor
.tante e, dentro dela, un espácio 
mellar". Tamén lle pide que vo
calicen ben e teñan "cámbio de 
ritmo" e que saiban carido están 
a talar "para o mundo rural epa
ra o urbano, incorporando men
saxes en función das necesida
des particulares de cada sítio". 

ensino meio como universitário. 
Pretenden ainda unha militáncia 
llJáis "activa e comprometida" . . 

Tal:nérl lle pide aos seus dirixen-
- tes que abandonen o coche ofi

cial e fagan o traballo "ao pé da 
rua". E, ademais, para .os pastos 
de dirección é preciso "propoñer 
a persoas intachábeis non só na 
sua vertente pública, senón ta
m én no seu comportamento 
particular e familiar". 

"Partido Popular Nacional" . 
Tanto é asi que lle demanda 
aos cargos públicos nas institu
cións do Estado que "adopten 
novas formas máis próximas ao 
país, acaso máis reivindicativas, 
sempre dentro da prudéncia e a 
solidariedade que inspira o mo
delo constitucional". E se isto 
non chegase, Fraga teima en 
reformar a Lei Eleitoral. 

A ampliación da executivá 

Un ano despois voltan a mudar o 
organigrama da organización pa
ra axeitalo ao modelo organizati
vo de Madrid, criando catre áre
as de traballo, asi como un comi
té de dirección. A sua composi
ción, se está Cuifla ou non, vai 
ser un indicador dos cámbios. · 

Pero tampouco lle serve o xeito 
de escollar ao secretário xeral e 
á executiva. Estes eran elexidos 
directamente polo congreso. 

E que teñen que dicer? Pois falar Pero, xa se sabe, unha causa Para cumprir b mandado destas Agora só elexirán ao presidente 
do meio ambiente, do urbanismo, son as ponéncias e as inten- ponéncias a léxica que se impón (sen novidade) e a 22 vogais, 
do acceso á cultura, do fomento cións e, outra a prática diária. seria a da renovación, pois o PP sendo potestade de Fraga pro-

Máis "enerxia" na loita contra o do voluntariado e da solidarieda- De cumprirse as ponéncias o resultará moi outro. Pero a reno- poñer ao comité executivo o no-
. nacionalismo é o denominador de. A receta perfeita é "incremen- PP xa non seria o PP. Mesmo vación vendida, ainda non se meamento do secretário xeral. 
comun e base das ponéncias do _ tara identificación do PPdeG co- estas ponéncias, que retoman o contempla a quince días vista do Tamén mudan o mecanismo de 
PP, apretándolle as clavixas un as demandas dos cidadáns, ofe- discurso galegusita chocan fron- congreso. Cesados no seu cárre- sucesión. E se na actualidade, 
pouco máis ao partido desde o recendo unha imaxe moderna e talmente co que predican e dis- go Romai e Guiña para que dei- no caso de "demisión o falece-
éongreso extraordinário de hai dinámica que reforce e xere no- poñen en Madrid. xen de rifar, Fraga o que propón mento", o sustituto elíxeo o co-
un ano. As recomendacións van vos lazos, fundamentalmente co é unha ampliación da executiva mité executivo, agora, os novas 
desde "combater'' ao nacionalis- eleitorado máis novo e urbano". Para parar ao nacionalismo non que poderia pasar a 60 mem- estatutos, estabelecen que é a 
mo por "tentar instrumentalizar só retoman o Galega coma ti, bros, fronte aos 34 actuais. Tudo xunta directiva quen o nemea. A 
as figuras históricas de Galiza", Ese é o eleitorado que queren senón que fan unha loubanza parece indicar que vai aumentar dirección tamén elixirá ao comi-
até responder desde o grupo recuperar, competindo que BNG do autogoverno no marco do es- o número de integrantes para asi té eleitoral, que xa non serán 
parlamentar "enerxicamente" nas asociacións de viciños, cultu- tatuto e do galeguismo e inciden cooptar a mozos e mulleres sen membros natos nen poderán in-
calquer crítica da oposición. rais e tamén nas aulas, tanto do na sua auton9mia fronte ao realizar unha revoluqión interna. tegrar as listas.• 
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O problema da vivenda de Ve
nezuela é un dos máis graves 
do mundo. 

O Governo acomete a refunda
ción da República o que implica 
unha refundación urbanística, 
coa xente e para a xente. Con
sistirá en facilitar o acceso da po
voación ao solo urbano. O gover
no non ten cartos pero ten solo e 
pode urbanizalo de maneira que 
se constitua en habitat urbano. 
Será unha ruptura coa tendéncia 
a resolvelo desconectado da ci
dade. O sentido moderno da ci
dade ten que ver co discurso co
lectivo. En cinco anos ternos pre
visto dar terra urbana a un millón 
de famílias. Ternos que aprovei
tar a enorme capacidade de re
solver a vivencia que ten o vene
zolano. O que non pode facer é 
a cidade, a infraestrutura. 

A oposición acusa a Chávez 
de autoritarismo plebiscitário. 

Foi Rómulo Betancourt quen de
señara o actual sistema median
te o control do exército, o mun
do sindical e o poder xudicial, 
ao gañar as eleicións despois 
da caida de Marcos Pérez Jimé
nez. Betancourt entrega ao con
greso a faculdade de nomear 
xuices, altos cargos militares e 
de decidir quen for111a parte do 
Consello Eleitoral. E o que se 
chamou democrácia petroleira. 
Agora hai quen alcuma de po
pulista a Hugo Chávez pero po
pulismo é o que padecemos en 
Venezuela desde hai 40 anos: a 
clase política saquea o Estado e 
reparte o refugallo entre a povo
ación até que o sistema entra 
en crise coa caída dos prezos 
do petróleo. Venezuela ten pe
tróleo, ouro, diamantes e boa te
rra. Resulta insólito que o 85% 
da sua povoación viva na pobre
za atroz, asi chamada por estar 
por baixo da pobreza crítica; 
que o país a penas produza o 
30% do que come e teña que 
importar alimentos. En pouco 
tempo Venezuela pasou de 
35.000 millóns de dólares de 
débeda externa a 90.000 mi
llóns e as axudas económicas 
nen sequer chegan ao país. 

O cerco ao governo de Hugo 
Chávez comeza a parecerse 
ao da Unldsde Popular en 
Chile. 

A oposición dase no plano políti
co pero non no exército. Os ofi
ciais de Venezuela, ao contrárío 
dos arxentinos ou dos chilenos, 
proceden das clases populares 
só que ao ascenderen corrom
pianse, e asi ternos casos arreo 
de xenerais millonários. Hai vin
ta anos un grupo de oficiais co
mezou a conspirar contra a co
rrupción. Despois no Caracazo 
do primeiro ano de Carlos An
drés Pérez, as forzas armadas 
participaran nunha masacre 
contra o pavo da que se recoñe
cen oficialmente 450 mortos que 
cos desaparecidos poden che
g ar na realid,ade a 2.000. A 
conspiración dos oficiais fraca
sou pala via do pronunciamento 
pero realizouse pola vía eleito
ral. Trátase dun proceso para 
tentár un cámbio pfofundo pola 
_viá democrática. E un avance 
político moi grande ainda que 
no terreo da economia estase a 
actuar con máis prudéncia. Até 
hoxe non ten habido violación 
da legalidade nen da soberanía. 

Cal é a definición política de 
~hávez. 

Chávez é o mínimo comun múlti
plo das forzas que o apoian e di 

~ ~ r ,.~: ·, j 
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director de pianificacióí1. de venézuelG 
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'O importante con Chávez é que o pavo está no éénfró , 
da acción política do governo' 

eC>- G. LUCA 

FARRUCO SESTO NOVÁS, VIGUÉS DE 56 ANOS, ARQUITECTO E POETA EN GALEGO, ASUME COMO DIRECTOR DE PLANIFI

CACIÓN DO MINISTÉRIO DE INFRAESTRUTURAS DO GOVERNO DE HUGO CHÁVEZ UN DESAFIO CAPITAL COMO É A SOLU

CIÓN DO URBANISMO INFORMAL NO QUE VIVE O 60% DA POVOACIÓN DO PAÍS. SESTO É MILITANTE DA ESQUERDA VE

NEZOLANA DESDE OS PRIMEIROS ANOS 70, FORA COFUNDADOR DA CAUSA R, E É AUTOR DE CINCO LIBROS DE POE

MAS EN GALEGO, ENTRE ELES ARTE POÉTICA: POEMA DE AMOR A ROSAL/A (1985) E DA ESTRELA E DA FOUCE (1967). 

causas c9as que a xente está 
dacordo. E alguén que expresa o 
sentimento profundo do cámbio 
e fai esforzos por atapar .o con
senso arredor da defensa da so
beran i a, o desenvolvimento da 
democrácia participativa, a loita 
contra a pobreza e a corrupción. 
As diverxéncias aparecen no de
grao de privatización, no que hai 

matices distintos. O discurso in
surrecciona! clásico transfórmase 
nun proceso. Califican de popü
lismo o esforzo por talar direito 
áos meios, pero Chávez expón 
medidas económicas que a xen-

. te entende. Cumpre a definición 
de Mao que atribuía á avangarda 
o papel de devolver ao povo con 
precisión o que o pavo entrega 

A.N.T. 

en confusión. Chávez é de feíto 
unha criación do pavo venezola
no; de non ser el, inventarian ou
tro semellante. 

Chávez ten un só diário·. A 
prensa e a televisión do país é 
da oposición. 

Os adversarios teñen todo o di-
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reito a se resisfü ni~ntres se 
manteñan no terreo legal. O que 
os ten abraiados é que. Chávez 

- puido super~r todos os atrancos ( · 
·_e tra¡:>elas qu~ '. lle puxeron oo 

camiño, incluido o cámbio do 
can(iidato, os retrasos legais ... 
Nad8: poden o~xect~r porque. 9 
proceso fo~ rigorasarnente legal. 
No entanfo, non hai limitación á 
liberdade de expresión e a 
maioria das tribunas son da 
oposición. O artigo de Vargas 
Llosa calificando a acción do 
governo coma unha ofensiva 
contra o povo venezolano, publi- -
cause en El Nacional. 

A suba do petróleo considéra
se como un golpe de fortuna 
para o novo governo. 

Hai quen o interpreta como ca-
. sualidade pero de feíto é o re

sultado da política do ministério 
da Enerxia que dirixe Ali Rodrí
guez que forzou un acordo de 
Venezuela con outros países 
petroleiros. Pola primeira vez en 
moitos anos, a OPEP superou 
as clásicas traicións internas e a 
política de resolver por separa
do os problemas de cada país. 
Despois de subir o petróleo, en 
Venezuela baixaron os intere
ses e o índice de inflación. Ain
da que a recesión económica é 
grave, a ilusión manten'se sen 
unha fenda. 

Cal será a política para sair da 
crise? 

Reactivar a economía e xerar 
emprego. Chávez xa puxo o 
exército, que leva 200 anos sen 
gañar unha batalla, a facer ca
sas e a solucionar problemas de 
viabilidade agrícola dentro do 
plano Bolívar 2000. Hai un pro
blema de seguridade gravísimo 
que ten que abordarse desde a 
b~se, desde a organización do 
pavo e a educación. Outro pro
blema que se está a abordar é o 
do censo. Hai 900.000 nenas e 
mozos que non existen e o 60% 
da povoación vive en áreas de 
urbanismo informal. A sanidade 
é outro asunto urxente porque 
as persoas de idade que enfer
man carecen de asisténcia. 
Doutra parte, nunca antes esti
vera mellor a situación dos direi
tos humanos en Venezuela. Da
ranse ainda situacións denun
ciábeis pero o cámbio é enor
me. Por exemplo, nas cadeas 
onde houbera casos de 40 re
clusos queimados vivos para 
vergoña do país en todo o mun
do. Sabemos que o camiño non 
será doado pero é irreversíbel. 
O importante é que o pavo está 
no centro da acción política do 
governo. 

Reaparece a política exterior 
d·e Venezuela, inapreciábel 
durante anos. 

Trascende a pegada do ideario 
de Bolívar, a visión de Latinoa
mérica unida, moi novedosa no 
seu tempo, a condena do caudi
llismo e soño da grande pátria 
das· nacións. Na . relación .con 
Colómbia, mantivérase durante 
anos unha rivalidade deseñada 
de fara que agora se converte 
en diálogo e atitude integradora. 
En xeral, a política exterior ve
nezolana ten unha autonomia 
da que careceu por moitos 
anos. Con Cuba, por exemplo, 
hai unha amizade histórica es.
torbada du-rante décadas qu.e 
agora se recupera. Non se trata 
dunha total identidade coa políti
ca cubana senón dunha posi
ción de respeito ao povo e ao 
governo de Cuba e de condena 
do bloqueo criminal.• · 
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Segundo os cálculos realiza-
. dQs polo BNG, _en~ 6ase· aos 
dados que se tirari ·directa- "' 
mente das partidas destinª
das a "Persoal" nos Orzamen
tos, máis de 50 persoas dedi
caríanse, só na Consellaria de . 
Presidéncia, a labores de Ga
binete e figuran xenericamen
te como asesores e xornalis
tas. Os nacionalistas conside
ran que este persoal, nomea
do polo procedimento de libre 

. designación, dedícase a con
trolar aos meios de comunica
ción e a labores de publicida
de e propaganda. Para Alfredo 
Suárez Canal, esta excesiva 
dotación de persoal, alén de 
supór "un despilfarrº de car
tas públicos", delat~_a "obse
sión da Xunta por controlar 
aos meios de comunicación"~ -

GALIZA 
ANOSATERRA 

l -

Mália cada Consellaria dispar dun 
gabinete de prensa, a Consellaria 
de Presidéncia canta, a maiores, 
cun auténtico "batallón" de xorna
listas e asesores. Asi, na partida 
consignada como "Persoal de 
Gabinete e outros" nos Orzamen
tos, dotada con máis de 127 mi
llóns de pesetas, aparecen 29 
persoas que figuran maioritaria
mente como asesores e técnicos. 
Pero ademais, na chamada Se
cretaria Xeral para as Relacións· 
cos Meios de Comunicación, ta
mén dependente de Presidéncia, 
figuran caseque 70 millóns, en 
conceito de soldas. Neste caso, 
nen sequer aparecen especifica
das o número de persoas que se 
dedican a este labor, ainda que 
Suárez Canal aclara que, nas di
ferentes respostas que lle teñen 

As porcentaxes de traballadores nomeados por libre designación en San Caetano son moi elevadas. AN.T. 

dado desde a Administración, si
nálase que hai 17 xornalistas. 

Pero por se non fora:n dabondo 
eses 46 traballadores, volven 
aparecer outros 5, tamén como 
personal de Gabinete, cunha no
va partida de 33 millóns, consig
nados á Secretaria Xeral de Pre
sidéncia. Ademais, figuran un xor
nalista e un subdirector de redac
ción, cunha partida de 6 millóns. 

Frente estes dados, o deputado 
nacionalista considera que " se uti
liza a figura do persoal de Gabine-

te para solventar problemas de 
partido colocándoos como aseso
res ou técnicos ainda que non 
cumpra nengunha función. Hai 
moitos exemplos de alcaldes que 
xa cumpriron no pasado ese tipo 
de papeis". Ademais, asegura que 
co elevado número de persoas 
dedicadas á relación cos meios de 
comunicación ''faise patente a ob
sesión do PP por controlalos". 

Tomando como exemplo a Con
sellaria de lndústria, como persoal 
d,éGabinete da Secretaria Xeral 
figuran: 2 asesores, 3 traballado-

Nome ...................... : .............. Apelidos .......................... . 

Ende.rezo .......................................................................... . 

Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... . 
Povoación .... · ........................... N.l.F. 

Provfncia ................................ País ................................ . 
Suscrébome a A Nosa Terra (incluidos os Csdemos de Pensamento e CUitura) 
por un ano/semestre ao prezo de: 

Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 ptaJano ....... 4.500 ptaJsemestre 
Europa ........................................ 10.920 
América e resto do mundo ......... 13.080 . 

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol -

O Talón bancário adxunto 
O Ree~so (máis 130 pta.) 

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

O Xlro lntemacional a nome de 
A NOSA TERRA Apartado 1371 

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

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

Canta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [IJ 

11111111111 

Titular ..................................................................... : .................. . 
• 1 

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

Povoación ................................... Província_ ............................ . 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome lle s~xan apresentados por Promocións Cuiturais 
Galegas SA (A Nosa Terra). 

DATA ATENTAMENTE (SINATURA) 

res eventuais cuxas funcións non 
se especifican, un xefe do gabine
te, un xornalista e un xefe de 
prensa. A partida destinada supe
ra, neste caso, os 37 millóns. 

Pala contra, na Consellaria de 
Agricultura non aparece especi
ficado o total de traballadores 
que compoñen o chamado Per
soal de Gabinete. Só figura un
ha partida de máis de 25 millóns 
de pesetas-en conceito de sal
dos. Dunha forma ou doutra, os 
dados repítanse, máis ou me
nos en cada departamento.• 
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Ferrol descartado 
do trazado 
da Transcantábrica 

O PP négase a que a 
Autovía do Cantábrico teña 
un ramal que comunique 
con Ferro!. Así, esta forza 
opta por levar o vial por 
Mondoñedo e Vilalba até 
Baamonde, para enlazar 
coa Autovía do Noroeste. 
As organizacións cívicas 
ferrolás criticaron a decisión 
do PP porque significa a 
marxinación da comarca. 
Por outra banda, o 
Ministério de Fomento 
pretende que este vial 
cruce a ria de Ribadeo pala 
ponte dos Santos, 
desdobrado a mesma, 
porque considera que é a 
opción de menor impacto. 
Organizacións sociais da 
comarca prefiren que 
discorra pala Veiga do Eo. • 

A policia confirma 
a invasión de fincas 
no Umia 

Segundo informa a 
Coordenadora do Úmia, a 
Policia Xudicial da 
Audiéncia de Pontevedra 
constatou que a Xunta de 
Galiza e a unión de 
empresas Dragados
Abeconsa ocuparon catro 
fincas en Grixó {Moraña) e 
unha na Pontenova 
(Cúntis), ademais doutros 
danos nalguns terreos en 
Paradivas (Caldas) con 
posterioridade á emisión 
das senténcias do Tribunal 
Superior que obrigaba á 
devolución das fincas. 
Igualmente, despois do 
Superior anular os trámites 
expropriatórios, 
concedeuse unha 
adxudicación dunha 
asisténcla técnica para o 
encoro, cando non se podia 
adxudicar nengun traballo 
dirlxido á conclusión das 
expropriaclóns mentres o 
Superior non se pronunciar 
sobre o recurso de 
casación apresentado pola 
Xunta.+ 

Problemas 
na investigación sobre 
a orixe da variante 
deMerza 

O Ministério de lndústria 
remitiu ao xulgado número 
dous de Pontevedra un 
plano da variante da liña de 
alta tensión que pasa por 
Merza que ten unha escala 
que fai imposíbel 
estabelecer de forma precisa 
as distáncias reais entre a 
liña e unha canteira. Este 
plano é vital para determinar 
a orixe da variante e a 
lexislación abriga que este 
tipo de liñas conteñan planos 
moito máis detallados dos 
que oferece o Ministério ao 
xulgado. Tamén a 
Consellaria de lndústria foi 
requerida para entregar os 
planos precisos, dos que 
está constatada a existéncia 
dunha cópia. Ambas 
institucións deron a calada 
por resposta. + 

') i 1 1 •• 1 
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E n Caixa Galicia queremos 
presentarlle unha forma 

de traballo distinta, na que 
os nasos clientes son o 
primeiro, onde vostede será recibido por un 
equipo de profesionais preocupados polas súas 
necesidades financeiras, abertos a todo tipo de 
iniciativas e solucións. 

En Caixa Galicia vostede atopará a mellar 
resposta en Préstamos Hipotecarios, Persoais, 
Fondos de Investimento. 

Sen esquecer unha atención personalizada 
nos nosos servicios bancarios, domiciliacións, 
nóminas, pensións, tarxetas, etc. 

En Caixa Galicia atopará a mellar 
resposta, porque talamos de 
cousas moi serias: o seu diñeiro. 

ANOSATERRA 
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Sobre estas bases 
avanzaremos para que Ca-ixa 
Galicia, no ano 200.1, acade 
un volume de negocio 

superior aos 4 billóns de pesetas, tras un 
crecemento superior ao 57% desde 1998. 

Coa apertura das oficinas de Mallorca, 
Santander, Sevilla e Tenerife, a nosa presencia 
estenderase a todas as comunidades autónomas, 
agás Estremadura. A elas uniranse as oficinas 
de Portugal, co que Caixa Ga licia continúa a 
súa andaina no mercado portugués e consolida 
a súa presencia en todo o territorio 
peninsular. 

2 0~3 • 7 2 5 Oficinas 1 

[(]ffiPHUT .IUIJ[J un ru.TU.llll r:urní1n 

O pasado 10 de setembro, Caixa Galicia . 
inaugurou a súa Sede Central en Oviedo. 
Esta apertura enmárcase nun plano de 
achegamento da entidade a Asturias, 
rexión irmanada historicamente con 
Galicia. 

Oeste xeito Caixa Galicia retoma o 
seu proceso de aproximación ao 
Principado, que culminará no ano 2003, 
cunha rede de 35 oficinas. 

Avilés • C/ Cuba, 1. Tel.: 985 522 644 

Gijón O.P. • C/ Pablo Iglesias, 9. Tel.: 985 361 389 

Gijón Urb.1 • C/ Brasil, 23. Tel.: 985 328 151 

Gijón Urb.2 • C/ Andalucía, 33. Tel.: 985 389 830 

Mieres • C/ Manuel Llaneza, 36. Tel.: 985 463 211 

Navia • C/ Regue.¡al, 10. Tel.: 985 473 128 

~viedo O.P. • C/ Uria, 4. Tel.: 985 205 577 

Oviedo Urb.1 • Avda. de Galicia, 12. Tel.: 985 240 264 
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lncrementóuse o desemprego e descenderon os habitantes 

O Consello Económico é Social · 
confirma o fracaso dos · planos· 
de reindustrialización de Ferrol 
-0-P.C. 

O Consello Económico e So
cial (CES) ven de emitir un in
forme sobre a Área Funcional 
de Ferrol no que se pon de 
manifesto a crise que padece a 
comarca, atendendo á situa
ción na que se atopan as suas 
principais áreas económicas, 
Ferrol, As Ponles, Eume e Or
tega!. O estudo analisa a evo
lución económica da zona des
de o ano 19Q3, cando comeza 
a reconversión naval, até a ac
tual idade e revela o fracaso 
dos distintos planos de re-in
dustrialización, o incremento 
dos índices absolutos de de
semprego, o descenso · do nú
mero de habitantes e o aban
dono xeral das infraestruturas. 

"Nun balance da sua efectivida
de, os planos e medidas postas 
en prática co obxectivo principal 
de absorber a perda de emprego, 
da reindustrialización e relanza
mento económico da área, non 
acadaron o resultado planificado, 
especialmente nas infraestruturas 
previstas, no número de proxec
tos de investimento apresentados 
e no número de empregos cria
dos". Esta é a conclusión á que 
se chega no informe do CES so
bre a Area Funcional de Ferrol, 
lago de facer un percorrido histó
rico pala sua situación socio-eco-

- nómica do momento no que co
meza a reconversión naval. Se
gundo o estud.o, por cada posta 
de traballo perdido en Astano 
desqe aquela, foron destruidos 
outros 2,5 na comarca, "con tra
balla_dores qu~ non podían aco
llerse aos Fundos de 'Promoción 
d.e Emprego';, como si o fixeron 
os traballadores da factoría. 

lsto supuxo o comezo dunha cri
se económica sen precedentes 
na comarca que obrigou a ir 
aprobando planos de reindustria
lización que foron fracasando un 
tras outro. Nun intento de conse
guir o seu relanzamento econó
mico, foi declarada Zona de Ur
xente Reindustralización, ZUR. 
"Os investimentos para o estabe
lecimento de novas empresas 
non estiveron acompañadas de 
investimentos en infraestruturas, 
co que os efectos destas medi
das en Ferrol resultaron moi po
bres", sinala. Tanto é asi, que cos 
6.519 millóns de pesetas investi
dos só se conseguiron xerar 319 
pastos de traballo produto dos 19 
proxectos pastos en marcha. 

Por cada posto de traballo perdido en Astano, desporeceron 2,5 na comarca. 

Ademais destes, en 1993 asi
nouse entre a Xunta e as cen
trais sindicais o Plano Especial 
para Ferrol e a sua comarca, 
através do que se trat~ban de 
dar prioridades ás actuacións bá
sicas a levar a cabo na comarca 
para tratar de solventar o profun
do declive industrial e social. En
tre esas · actuacións atopábanse 
xa daquela proxectos de infraes
trutu ra con tramos aínda pen
dentes ou sen comezar sequera, 
nomeadamente o aceso norte de 
Ferrol, a conexión coa A-9, cor
tando o corredor de Ferrol-As 
· Pontes en Narón e continuando 
a Fene, a autovía Ferrol-As Pon
tes-Vilalba; a renovación do fer
rocarril Ferrol-Betanzos, a mella
ra do servizo do FEVE ·e a cone-

proxectos industriais próprios 
unha das principais causas que 
"teñen impedido aproveitar en 
toda a sua potencialidade as 
medidas adoptadas". 

Para o Consello, o declive in
dustrial da área quedaría paten
te no peso do paro rexistrado a 
data de Decembro de 1998. O 
que supuña o 8,83% a respeito 
do total galega e o 21 ,41 % do 
total da província da Coruña. A 
situación confirmábase no creci
mento negativo do censo, pa
sando de representar o 8,01% 
da povoación galega no ano 
1991 ao 7,83% tras a revisión 
feíta a 1 de Xaneiro de 1998 do 
padrón de 1996. 

xión por ferrocarril coas Pontes. Na sua conclusión, o informe in-
No ano 97 aprobáronse novos dica que de cara ao futuro Fe-
planos de infraestruturas, tamén . rrol ''ten claras oportunidades de 

Este fraéaso levou á declaración á espera de comezar ou rematar. desenvolvimento", pero para 
de Zona Industrial en Declive conseguilo é imprescindíbel de-
(ZID), que de novo se avalia co- Deficiéncias senvolver proxectos industriais 
mo un fracaso á vista de que cos en infraestruturas próprios, impulsar a vertebra-
45 proxectos que se puxeron en ción territorial e o desenvolvi-
marcha, cun investimento supe- Segundo o CES, seria precisa- mento integral da área execu-
rior aos 13.600 millóns de pese- mente "a falla de investimentos tanda as infraestruturas previs-
tas, apenas se chegaron a criar complementários en infraestru - tas e renovar a liña ferroviária, 
800 novosposto~c:ie tré\lballo . . ~. ~ ., .turªs ~· •. xunto .cq.a caréncia de_. tanto d~~B~nf~ c.Qmp <!~ Feve.+ 

Cada vez menos nenos 
. MANuELCAO 

Os efectos do esmorecimento sistemático da povoación ga, 
lega teñen estes dias unha manifestación ben clara na di, 
rninución de alumnos nos diversos centros escolares. Cada 
vez son meno~ os nenos que se incorporan aos coléxios o 
que, entre outras causas, facilitará que os ratios 
profesor/alumno sexan cada vez mellares sen necesidade de 
modificar as pelfticas educativas. A existéncia dun aparen, 
te consenso ~.obre a gravidade deste problema entre os 
axentes políticos, económicos e sociais deriva das abun, 
dantes alusións retóricas ao terna que son tornadas corno 
unha vontade real de deseñar e aplicar medidas efectivas 
que mitiguen . o deterioro. En realidade, rnoitas veces, nas 
sociedades po\ico avezadas no exercício da democracia, a 
referéncia a un conflito ( vivenda, desernprego, insegurida, 
de cidadá, desigualdade social ou discriminación racial ou 
sexual) é tornada sen rnáis corno indfcio de que se van to, 
mar medidas para dar coa solución a tal problema. Esto le, 
va a que case todos os partidos fagan referéncia a case to, 
dos os temas nos seus programas e proclamas eleitorais pois 
non compromete a nada e, en cámbio, pódese perder res, 
peito dos competidores. A vanzar propostas concretas xa 
compromete máis pois, pode haber beneficiários pero ta, 
mén danificados. Ben se ve que nas democracias avanzadas 
a falta de concreción e resultado é castigada rapidamente 
polos eleitores. Mais na Galiza nada disto parece acorrer. 
Ben é certo que o envellecimento da povoación tamén e 
dá nautas CCAA e na Europa de envolvida mais, neste 
ponto, hanse bu car solucións esp cfficas en cada paí . 

En efecto, as políticas povoacionais da Xunta de Galicia 
pódense caracterizar como importantes no aspecro retórico, 
formal e propagandístico e como valeiras de contido e esen, 
cialrnente ineficaces polo que se refire ao deseño, posta en 
prática e aplicación de instrumentos e mecanismo legai 
ou financeiros que poidesen reactivar a dinámica povoacio, 
nal. Estamos chante dos chamados chamamento morais ou 
homilias laicas que non teñen cusro económico algun p ro 
son, no mundo de hoxe, de nula eficácia prática. Velaí han 
encadrarse as referéncias do Presidente da Xunta cando hai 
un evento ou unha celebración importante á "extinción 
dos galegas", "á desaparición como povo" ou outras pared, 
das. Como descripción parece axeitada pero de ai non se si, 
gue acción algunha e semella un intento de levantar acta e 
lerlla aos presentes -o povo galego- por se alguén desexa 
facer algo. En realidade, o actual poder da Xunta non ten 
obxectivamente interese algun en modificar a estrutura de
mográfica da Galiza me

1

ntras as arcas de voto cautivo das 
zonas rurais alimenten o aparara clientelar. 

'As políticas povoacionais da 
Xunta de Galicia pódense 

caracterizar como importantes no 
aspecto retórico e valeiras de 

contido e esencialmente 
ineficaces" 

A sociedade galega organizada deberia despexar axiña as 
manobras de distracción discursiva de M. Fraga e centrarse 
nunha evidencia: cos sucesivos govemos da Xunta a caída 
da povoación prosegue polo que cabe concluir que tales po
líticas forman parte do problema e non da solución. Enxer, 
gar medidas e propoñelas devén peremptório e corresponde 
aos grupos máis interesados na pervivéncia de Galiza como 
povo forzar ás institucións a aplicalas xa. Basta mirar o que 
se está a facer en sociedades do noso entorno.• 

\',\,,, , 1 1 ~!; ,'·(:\f'J' ~ •.. ~ .- ·1q"l1',h~."" t:- .t;.,)"li~. i11"'.'."".11'1,;\¡;¡!'_•~J.fil'>'. ~ Q~'i.'. 1·1trt' J '~ ...) - ~·1-I-. ~; - /" · · 
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· SECTOR LEITEIR-0 . Caixa Galicia continua 

O SLG critica a auséncia de Gago nas reunións sobre o leite adicional 

As indústriaS lácteas aprazan a decisión . 

. ~ a sua expans1on 
na Península 

Primeiro foi a abertura de 
oficinas en Madrid e 
Barcelona; despois a 
expansión de Caixa Galicia 
chegou a León coa 
CQnstitución da Caja de 
G'alicia y de.· Leon e agor~ 
tócalle ó turno á Cornisa 
Cantábrica, onde a entidade 
financeira ten pensado abrir 

de non ·recoller o leite que sobrepa~e. a cu.otQ _ -~ 
-0- P. BERGANTIÑOS 

Nunha reunión celebrada o 
Luns 13 en Santiago a Aso
ciación de lndústrias Lácteas 
decidiu aprazar a decisión de 
non recoller o leite aos gadei
ro s que sobrepasen a sua 
cuota. Sen embargo, e pésie 
ás críticas do SLG, seguirán 
aplicando retencións no pa
gamento. As indústrias ta
mén anunciaron a sua inten
ción de manter unha reunión 
con sindicatos e cooperativas 
para solicitar da Administra
ción sotucións políticas ao 
problema da supertaxa, que 
nesta campaña pode ascender 
a 18.000 millóns de pesetas. 

Tanto empresas lácteas como 
produtores coinciden en sinalar 
que a solución á supertaxa é polí
tica e ten que vir da Administra
ción. É por iso que nunha reunión 
a celebrar nos próximos dias sin
dicatos, cooperativas e indústrias 
terán que chegar a un acordo so
bre as medidas a demandar da 
Xunta. Nese sentido Lídia Senra, 
do SLG, xa anúnciou que a solu
ción ao problema da supertaxa 
pasa porque se arbitren as medi
das necesárias para "o estabele
cimento dunha moratória da su
pertaxa que inclua desde a cam
paña 96/97 até o fin do periodo 
de cuotas, que o Ministério non 
envie as comunicacións aos pri
meiros compradores, nen reper-

Míl1eiros de )abregos manifestáronse no mes de Agosto cfiante da Conselleria e das indústrias lácteas en defensa da produción. A. PANARO 

cuta a multa no sector e que se 
adianten as 550.000 toneladas 
de cuota adicional a efectos de li
quidar a multa". 

Por outra banda o SLG criticou 
duramente ao conselleiro de 
Agricultu r:a, Castor Gago, por 
non asistir á réunión de Comuni
dades da Comisa Cantábrica ce
lebrada o Luns 13 de Setembro 

'en Ovieu e na que se acordou 
rexeitar o critério proporcional 
que propón o Governo central 
para repartir as 550.000 tonela
das de cuota láctea adicional 
concedida pola UE. "Considera
mos dunha irresponsabilidade to
tal a renúncia que fixo a Xunta á 
hora de traballar para consesuar 
uns critérios de reparto que be
neficien as explotacións da Cor-

TRANSPORTE DE VIAXEIROS 

nisa e a liderar unha posíbel po
sición conxunta cando represen
tamos cerca do 35% da produ
ción láctea e contamos co 50% 
dos produtores", sinala Senra. 

. Segundo este sindicato, Gago -
terá que explicar que pode haber 
máis importante na sua axenda 
como conselleiro de Agricultura 
que as negociacións que te~an 
que ver ca sector gadeiro.• 

_ -~ 65 ofici_nas dagui ao-~fio~ 
-2003: O ~sfórzo -expansivo de 
Caixa Galicia en Decembro 
tamén se estenderá a 
Mallorca e Tenerife. No futuro, 
antes ·de rematar o ano, 
taméri se abrirán oficinas. no 
Porto 'e Lisboa. Oeste xeito, a 
maior caixa do país anda á 
percura de penetración nas 
áreas de máis capacidade 
económica da Península 
Ibérica.• 

Os apicultores 
maniféstanse 
en Compostela 

"Contra o malgasto e a 
utilización política das 
axudas da Unión Europea". 
Este é o lema que van levar 
os apicultores que se 
manifesten o vindeiro 24 de 
Setembro en Compostela. A 
"marcha abelleira" está 
convocada pola ·AGA, a 
APLA e a cooperativa Erica 
Mel e sairá da Costa de San 
Marcos e irá até a 
Consellaria de Agricultura. 
Os apicultores rexeitan o 
reparto dos catros 
comunitários feito no Plano 
Apícola de: 199~, que 

A Empresa Montarte trata de comprar Transportes La Unión para ser a segunda do sector 

destina perta de 75 millóns 
de pesetas á contratación 
dos veterinários designados 
pola Xunta. As asociacións 
que convocan a marcha 
solicitan a criación de 
infraestruturas que 
favorezan por igual a todos 
os produtores. Entre outras 
peticiónS., demandan un 
plano de mellara e 
reprodución da abella 
autóctona e que a apicultura 
sexa transferida da 
Consellaria de Agricultura á 
de Meio Ambiente, "xa que 
ten máis sentido ligala ao 
monte e aos 
aproveitamentos 

O desembarco da multinacional Arriva revela 
a necesidade de fusións 
Tras o desembarco da multina
cional británica Arriva -<;ampran
do Ideal Auto e Finisterre- e o 
fracaso na privatización de Enat
car -que foi parar a mans da as
turiana Alsa-, o transporte gale
ga comeza a reaxir e a Empresa 
Monforte abre un proceso de 
concentración ao tratar de adqui
rir Transportes La Unión para 
colocarse de segunda no sector 
por diante de Castromil. O ob
xectivo seria evitar a penetración 
de máis compañías estranxeiras. 

O transporte de ca~ital galega 
comeza a percibir a necesidade 
dun proceso de concentración 
no naso país. O grupo Monbus, 
matriz de Empresa Montarte e 
outras compañias de menor di
mensión, trata de facerse con 
Transportes La Unión para pasar 
a situarse no segundo lugar da 
clasificación do sector, por de
tras da multinacional Arriva e su-

. perando a Castromil. O obxecti
vo é éonquerir dimensión e liñas 
súficientes para evitar que noves 
desembarcos de multinacionais 

-adquirindo pequenas empre
sas- podan pór en mans alleas 
un sector estratéxico. Mália a 
tentativa de Monbus, La Unión 
asegurou que houbo oferta pero 
que non hai negociacións. 

Dentro do plano· de Monl:)us de 
afortalar unha oferta empr~sarial 
galega estaria a busca de novas 
liñas como a recuperación do 
transporte de viaxeiros entre Lu
go e Vigo· -xa levado a cabo- e 
a poxa xunto con outra empresa 
para facerse co transporte marí
timo na ria de Vigo. 

O transporte na Galiza corre o 
risco de pasar a mans estran
xeiras e que estas desatendan 
este mercado para poder cen
trarse na expansión cara o Esta
do. Contra isto, a concentración 
das pequenas empresas permi
tiría unha blindaxe e acadar un
h a dimensión dabondo como 
para facer frente ás necesida
des do transpo.rte por estrada. 

Mália que Monbus abre unha 

etapa de concentración, a outra 
grande empresa dos transportes 
de viaxeiros por estrada, Castro
mil, S.A., non teria os mesmos 

· planos e renunciaria a este tipo 
:de operacións. En consecuén
cia, Castromil pasari~ a ser a 
terceira empresa do sector, xa 
que seria superada por MonbljS. 

Política neoliberal 

presenza da multinacional. Sen 
embargo, Pastoriza avogou pe
la concentración con empresas 
galegas "para garantir a calida
de do servizo e para evitar que 
caía sobre os traballadores cal
quer situación de crise", por iso 
demandou "medidas de apoio·· 
ao sector" . . 

forestais". • 

A investigación do 
Tribunal da Competéncia 
ás caixas. fusionadas 

Onde hai·cooperación coas em- . SÓ é Un requisito . 
presas locais é no Estado espa-

Sobre a situación do sector, o ñol, xa· q1:Je- o Governo central As tres caixas Qalegas que 
secretário nacional da Federa- acordou vender á compañia as- se veñen de fusionar, a 
ción de Transportes e Teleco- · turiana Autocares Luarqueses, · saber: Caixa Vigo, Caixa 
municacións da CIG, Xesus A/sa, a Empresa Nacional de Ourense e Caixa Pontevadra 
P·astoriza criticou "a política ne- Transporte por Carretera, Enat- amosaronse convencidas de 
oliberal da Xunta de non intervir car, que estába en proceso de - que non haberá problema 
animando concentracións de privatización. ', A esta operación coa investigación que 
empresas galegas e entroques acudira Monbus xunto con ou- realizará o Tribunal de 
actuar como mero espectador tras compañia$ pero foi discrimi- Defensa da Competéncia 
dos cámbios sen trazar unha nada polo Estado en favor de para ver se estas non . 
política de transportes". Pasto- Alsa porque a) adxudicación da acaparan unha porción 
riza laiouse de que a caneen- poxa fíxose con visión de Esta- importante do mercado. 
tración chegase agora, despois do. "Neste sentido -dixo Xesus Trátase, pois, dun requisito 
de entrar Arriva. O sindicalista Pasteriza, ;'da CIG-, a Xunta é. administrativo, xa que en 
advertiu que a Xunta pode in- máis neoliberal ·que o Governo caso contrário, este Tribunal 
tervir cando Arriva trate de uni- central e que moitas autonomías teria botado abaixo outras .· . ..., 
ficar JASA e Finist"/Jrre e empr:e..- -- _do El?, .qu.e . .desde, logo_ppoian ..... 1,,Jg$jéy:'l_.s,_P,é3:rw'iá!i.~s.Jie ll]aior 1. 

gar as concesións para evitar a ás empresas locais''.• dimensión.+ 
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PESCA 

A UE negócia as cuotas do fletán da Galiza na NAFO 

pero Dinamarca fáino directamente 
-0- ALEXANDRE XIRALDEZ 

Do 13 ao 17 deste mes de
cídense na cidade canadiana 
de Halifax os cupos anuais 
de peixe que lle tocan a cada 
país no caladoiro de Terrano
va. Galiza acode, por cuarto 
ano consecutivo, como ase
sor na delegación da Unión 
Europea (UE), isto é, sen po
der decisório. A comisión ga
lega intégrase dentro da es
pañola e esta, á sua vez, no 
marco da europea. Con este 
entramado de sucesivas ab
sorcións, os intereses gale
gas vanse disolvendo fronte 
a outros máis prioritários pa
ra o Estado Español e para os 
outros estados comunitários. 

tiu a supervivéncia dos buques 
que ficaron fóra do escaso cupo 
español, pero obrigou a que 
parte da tripulación fose estran
xeira, coa perda de empregos 
no país. 

Agora, o obxectivo da represen
tación española, dentro da que 
se integra a galega, é incremen
tar o total de capturas admisí
beis (TAC) de fletán das 33.000 
toneladas actuais até as 40.000. 
Desta maneira, o cupo galega 
medraría de 9.042 toneladas a 
12.000, co que se acadaria un
ha "situación máis cómoda para 
a supervivéncia do sector", se
gundo Fuertes. 

A razón desta suba é que na 
actualidade hai estados como 
O Canadá, que posue un 30% 
do TAC, que non pescan efec-

. tivamente a totalidade do seu 
cupo de fletán. Desta maneira, 
coinciden desde a Xunta, ar
madores e sindicatos, a pesca 
real achegariase á ideal, que é 
a que sosteñen os estudos 
científicos sobre o estado do 
caladoiro. 

Dos 38 barcos· do Estado que 
pescan en augas da Organiza
ción Pesqueira do Atlántico 
Norte, NAFO, 33 son galegos. 
Sen embargo, mália que · case 
a totalidade da frota estatal é 
galega, a Xuñta de Galicia non 
poderá · defender direitamente 
ante a UE os intereses do país. 
A delegación galega, formada 
polo direitor xeral de Estruturas 
Pesqueiras, Andrés Hermida, e 
os representantes da Coopera
tiva de Armadores de Vigo, Xo
sé Ramon Fuertes e Ramiro 
Bordejuela, confórmase con 
asesorar á delegáción españo
la e esta, á comunitáda. 

_Manifestación celebrada en Madrid no an~ 1995 en defen~ da frota galega na NAfo. A. PANARO 
Contodo, as cifras xa se tan 
pensando na picaresca. E é 
que, sen recoñecemento públi
co , na prática os conxeladores 
capturan máis peixe do esta
blecido no cupo. As autorida
des canadianas, que son as 
. encargadas de velar polo cum-

de tipo económico, etc." Son · 
estes factores aos que se retire 
o qireitor xerente da Cooperati-_· 
va de Armadores de Vigo, J.R: 

gos, a delegación galega ase
sora, isto_ é, escoita, tala pero 
non ten voto. A isto se- retire o 
secretário da seción de Mar da 
Confederación lntersindical 
Galega, Xosé Lois Diaz, cando 
cualifica o cometido da misión 
galega de "visita turística". 

principal riqueza pesqueira 
desta rexión era o bacallau pe
ro hoxendia a sua pesca está 
baixo mínimos debido á sua 
escaseza. E dado que espé
cies como a cabra, a platuxa e 
o burriquete non teñen grande 
saida comercial, o fletán negro 
constitue agora o primeiro re
curso de Terranova. 

Nesta série de niveis hai duas 
negociacións. Primeiramente 
negóciase en Bruxe.las a postu
ra comunitária e logo en Hali
fax a dos membros da NAFO. 
Trátase de negociacións nas 
que, como recoñece o ,xefe da 
representación galega, Andrés 
Hermida, "como en todas as 
negociacións internacionais, 
hai outros factores, non estrita
mente relacionados co tema, 

Fuertes cando se laia de que 
"chegado un intre, hai outros 
intereses que fan que a pesca 
acabe senda a cincenta". Oes
te xeito, o Estado negócia a 
pesca tendo en canta os inte
reses en Europa doutros secto
res.como o olivareiro. De forma 
que "ao final dáse o brazo a 
torcer" en palabras de Fuertes. 

A NAFO distribue e controla a 
pesca dos 17 estados mem
bros, onde a UE, agás Dina
marca, conta como un único 
membro, nos caladoiros do 
Atlántico Norte, que na prática 
se reducen á pesca en Terra
nova. Até hai alguns anos a 

Desde a chamada guerra do fle
tán no 95, alguns barcos gale
gas tiveron que ser despezados 
e outros abandeirados neutros 
países para participar en cupos 
estranxeiros. Esta fuxida permi-

primento do pactado, decátan
se da dificuldade de exercer 
un control exaustivo sobre a 
totalidade dos barcos que tra
ballan na NAFO. Oeste xeito 
as toneladas recomendadas 
nos estudos científicos e as 
asignadas pola NAFO xa se ci
fran á baixa coa previsión de 
que ao final se cumpra, coa in
clusión das capturas ilegais, o 
TAC real.• 

Mentres o Estado español e a 
UE deciden os intereses gale-

Coa inflación fora de control, o panora
ma eleitoral tende a· complicar-se-lle ao 
govemo Aznar. A suba da inflación en 
Agosto é o segundo aviso sobre unha 
tendéncia ao desbordarner.to dos prezos 
que recebe o govemo central este ano. O 
prirneiro, xa comentado nestas páxinas 
en Abril, sirveu de pouco. O ministro 
Rato despachouse cunhas medidas con
tra a inflación de tipo retórico que non 

· fixeron efecto. 

A reacción do govemo central ante os 
dados de Agosto revela que hai falla de 
ideas e orfandade de políticas. Rato bó
talle a culpa á suba dos prezos do petró
leo. O problema de tal argumento é que 
nesta mesma semana coñeceron-se os 
dados do IPC en Portugal, Suécia e o 
Reino Unido. En todos baixou o IPC, 
destacando Suécia cun IPC acumulado 
ao longo de doce meses de 0,6%. Está 
de rnáis dicer que estos países tarnén fo
ron afectados pola suba dos prezos do 
petróleo. A próxima semana coñecerase 
o dado de inflación harmonizada en Eu
ropa e verase con rnáis claridade a fála
cia de Ral!o _~ .P~r .. c;ert~,;:t~oq-.,estas cifras 

Inflación fora de control 
de inflación (2,1 % até Agosto) España 
xa está fora dos critérios de converxén, 
ciado Euro. 

As irnplicacións do descontrol inflacio
nário serán difíceis de correxir. A pri
meira exprésase en perda de cornpetiti
vidade acumulada en relación aos só

As medidas que tornou o governo en cios cornerciais europeos. Ao estar na 
Abril pon serviron para nada. As que pen- zona euro, España xa non pode acudir á 
sa tornar esta semana taxa de cámbio para 
tarnpouco: baixar os contrarrestar a perda 

Mención aparte merece o caso gal g . 
Galiza é a cornunidade máis inflacionária 
de todo o Estado. Moi por riba da media 
estatal, o IPC galego está sensibelrnente 
desbocado e Lugo ten o dubidoso honor 
de ser a província rnáis inflacionista do 
Estado español e de Europa. 

irnpostos aos carburan- 'C de cornpetitividade Para empezar, unha boa parte da res-
tes e controlar o défi- OaS actuais cifras en prezos, de feíto ponsabilidade desta situación é do Xa-
cit público. Está claro d fl que rnáis tarde ou cobeo. O turismo aparece nos dados es-
que Aznar está parali- e in ación rnáis cedo a inflación tatísticos corno unha das principais 
sado pola conxuntura ( 2 1 O/ ,. A ) repercutirá no ern- causas da suba do IPC ao longo do ano 
eleitoral e non se atre- _, 10 ate gosto prego. e particularmente en agosto. Hostelería 
ve a controlar o sector E ,. .L subiu en Gal iza 1, 1 % rnentres no resto 
de alimentos, vivenda, spaña xa esta lOfa · Agora que o terna es- do Estado o fixo en 0,6%. Lle seguen a 
servizos, transporte e dos critérios tá de moda, é evi- suba nos prezos xerais impulsada pola 
turismo, os grandes dente que o IPC en- voracidade cl.os empresários galegos do 
responsábeis da suba de converxéncia gadirá un coste adi- turismo e dos servizos e una inexplicá-
do IPC ao lQngo do cional en capítulos bel suba dos prezos dos alimentos en 
ano. A repercusión no do Euro" corno pensións, retri- Galiza rnoi superior á do resto do Esta-
IPC anual do turismo, bucións dos funcio- do. Para rematar, en Galiza o impacto 
gas, electricidªde, auga nários e o servizo da da suba do petróleo no sector transpor-
e transporte persoal débeda pública, sen te foi de 0,9% fronte a un 0,7% no res-
supón 1,3 pontos dos esquecer un efecto to Estado. Ao sumar todo, Galiza acu-
2,4 da taxa xeral anualizada. Controlando espiral soqre a economía ao estar moi- mula seis décimas rnáis de inflación que 
esos sectores, a inflación quedaría só. en tos convénios salariais atados á cifra do o resto do Estado, cun preocupante 

1,J._~"~ '-!.. '-•.1}'1--•f• "~i.f _,,_, 1 ~~~.flp;1 1 H1(i!IJ.._~~1 ., · .J _, ~; ..;,•.,~ .. _-/lt":JI <..!,~¡ .. ,t:,i..1, '2q_Z°l?. __ nq~~=~-e~~~! --=--= =--= - = =--- =-- -- - ~ 
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Condeada 
a tres anos 
en Lugo 
por levar 
0,7 gramos 
de heroina 

A M. E. del Rio Carballeda 
parouna a policia na entra
da do cárcere de Bonxe o 
24 de Abril de 1998. Se
gundo a ver . ión policial, 
ospeitaban que carrexaba 

algunha sub táncia ilega l 
para o seu cornpañeiro, D. 
Caeiro, que curnpre condea 
no cárcere lugués . Atopá
ronlle dentro da vaxina un 
gramo de hachís, 0,3 de co
ca ina e 0, 7 de heroína. 
Agora ven de rematar o 
xufzo contra ela e de emi
tirse a senténcia na Au
diéncia Provincial de Lugo : 
tres anos de prisión para 
esta moza. 

O que poderla aparecer unha 
pena desproporcion ada para 
a can tidade de droga que 
portaba, resulta "avantaxo
so" tendo en conta que o fis
cal solicitaba sete anos de 
prisión atendendo a que xa a 
detiveran hai cinco anos po
lo mesmo feíto . A condeada 
é toxicómana e sufre unh a 
minusvalia a consecuéncia 
da enfermedade. No ervi
z xurfdicos d Érguece, a 

ociación de axuda a toxi-

Son moi frecuentes as con
deas a mulleres que aprovei
tan a visita ao familiar ou 
amigo encarcerado para le
varlle algun tipo de droga. 
"&tán confundindo aos en
fermos cos traficantes , o 
mesmo que cando xulgan a 
toxicómanos que venden 
droga simplesmente para 
poder adquir~r a sua", din . 
Reseñan en Erguete que xa 
hai unha adverténcia do 
Defensor del Pueblo en canto 
ás penas de cárcere para os 
toxicómanos. "Se esta rapza 
ingresa en prisión non será 
como antes, que existían as 
redencións por boa conduc
ta; co novo código penal te
ra que cumprir case íntegra
mente os tres anos no cárce
re", afirma.• 
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Protesta no Parlamento 
pola morte de Pilar Soto 

A comisión para a igualdade e 
para os direitos das mulleres 
do Parlamento reuniuse o dia 
13 de Setembro para 
manifestar 2 a máis enerxica 
protesta e repulsa" pola marte 
de Pilar Soto, a viciña de 
Marin que morria na rua o 
pasado 31 de Agosto pala 
agresión do seu home. A 
comisión reseñou que a 
reacción de condea foi 
unánime "sen embargo 
evidenciase insuficiente para 
modificar e afastar para 
sempre as atitudes machistas 
das que fan exibición.moitos 
homes sobre as suas esposas 
ou compañeiras". Na 
comisión , condeouse toda 
acción violenta "en especial, 
aquelas que negan ás 
mulleres os seus direitos máis 
fundamentais". + 

Campaña contra 
• • t 

De esquerda a direita, o Director Xeral de Canal Nou, Presidente de Fonta, Director Xeral de Tefemadrid e o da Televisión de Galiéia. 
a marxmac1on 
da carpintaria de ribeira 

O finanzamento das televisións pública~ foi a outra gran.de cuestión 

A$ .televisións que promovan culturas 
próprias poden ser rendíbeis 

A escola obradoiro 
"Xeiteira" de Rianxo iniciou 
unha campaña pala 
discriminación que sufren 
as empresas de carpintaira 
de ribeira na normativa da 
UE. A campaña, na que está 
a implicar aos estaleiros e 
talleres de contrución de 
barcos de madeira do país, 
protesta polo favorecimento 
nas subvencións á 
construción noutros 
materiais como o aceiro e a 
fibra de vidro. A escola 
obradoiro solicita a 
intervención das 
institucións galegas para 
modificar unha norma que 
non estabelece baremos 
iguais para a construción en 
madeira, aceiro e fibra de 
vidro. Reseñan na campaña 
que a ma~eira é "un 

* ALEXADRE XI RÁLDEZ 

Unha televisión pública que 
defenda a identidade cultural 
dunha colectividade pode ter 
posibilidades de éxito comer
cial e cultural. Esta foi unha 
das ideas aportadas no semi
ná ri o Modelos de televisión 
pública no século XXI no mar
co dos cursos da Universida
de Internacional Menéndez 
Pe/ayo que se están a cele· 
brar en Pontevedra. Neste 
seminário participaron os di
reitores xerais de várias tele
visións estatais mais estudio· 
sos no tema da televisión pú· 
blica e das suas posibilidades . 
na construción e na defen
sa de identidades colectivas. 

As telecomédias próprias e o 
Xabarin Club son os principais 
éxitos na criación identitária por 
parte da Televisión de Galicia, 
segundo o direitor deste ente 
público, Francisco Campos. Na 
conferéncia celebrada o dia 13 
xunto cos direitores xerais de 
Canal Nou, Telemadrid e o pre
sidente da asociación de televi
sión s autonómicas (FORTA), 
Campos aclarou que a televisión 
pública debe ser xeralista, con 
contidos que non disgusten á 
maioria da poboación, para che
gar á maior audiéncia posíbel : 

Cumprido este primeiro obxetivo 
cuantitativo, Campos remitiuse 
á posta en funcionamento dun
ha segunda canle autonómica 
no méio dixital para a elabora-
ción de produtos adicados a au
diéncias minoritárias. Campos 
incluiu entre estes programas 
minoritários unha maior cantida-

. de de produtos orientados á 

criación dunha identidade gale-
. ga, fundamentalmente de tipo 
cultural. "Porque, non nos enga
nemos, a televisión é fundamen
talmente entretemento, consu
mo de ócio", afirmou con clari
dade. A criación dunha canle di
xital da TVG e doutras duas pri
vadas foi anunciada ese mesmo 
dia á mañá polo Conselleiro de 
Cultura e Comunicación Social, 
Pérez varela. 

No mesmo estilo opinou o direi
tor da valenciana Canal Nou, 
José Vicente Vi11aescusa. Res
trinxiu asi basicamente a misión 
de servizo público de promoción 
dunha cultura de seu ao empre
go da língua própria. Oeste xei
to, "traducir debuxos animados 
ao valenciano é servizo públi
co". Na actualidade a primeira 
cadea de Canal Nou, cun 20% 
de audiéncia, emite nun 65% en 
catalán e a segunda, que non 
chega ao 2% do público poten- · 
cial, emite íntegramente en ca
talán. Segundo Villaescusa, as 
canles autonómicas deben 
constituir "ventás próprias aber
tas ao exterior pero modestas, 
porque xa existen outras que 
cumpren un cometido principal". 

Pala sua banda, a catedrática 
de Comunicación Audiovisual 
da Universidade de Santiago 
de Compostela, Margarita Le
do, defendeu o dia posterior 
que as televisións públicas 
que teñan entre as suas priori
dades o mantemento e a difu
sión dunha identidade coletiva 
própria poden gozar de éxito 
financeiro, como é o caso da 
televisión do País de Gales. 
Para esta experta, a rendibili
dade comer-cial non implica ne-

cesariamente unha programa
ción centrada unicamente na
queles contidos máis especta
culares. 

No que si coincidiron os confe
renciantes foi na importáncia de 
que as televisións autonómicas 
non fiquen relegadas na adapta
ción ás novas tecnoloxias da in
formación, basicamente ás re
des de datos do tipo de Internet 
e ás posibilidades da dixitaliza
ción. Oeste xeito, investimentos 
técnicos relativamente peque
nos poden supoñer estar ao 
mesmo nivel cos grandes entes 
televisivos. Ledo foi máis aló ao 
afirmar que as televisións que 
procuren fomentar unha identi
d ade colectiva própria teñen 
aberto un espácio virtual. 

Finanzamento 

A maioria dos ponentes cen-

material excelente para a 
construción de 
embarcacións adicadas á 
pesca litoral e local". No 
país hai un cento de 
asteleiros e talleres e o 
sector dá traballo á 
cincocentas persoas. + 

Os irmáns Bemárde1, 
os mellores en motocross 

trouse non nos contidos que de- O moañés Moisés Bernárdez 
be ter unha televisión pública e proclamouse campión da 
autonómica, senón no finanza- primeira proba do Campionato 
mento "que é o grande proble- de España de motocross de 
ma da televisión pública hoxen- 125 centímetros cúbicos, que 
dia", en palabras do direitor de se disputou o pasado 12 de 
Telemadrid, Silvia González. Setembro na localidade 
Desta forma, González aprovei- navarra de Aiegui. Detrás del 
tou a sua locución para criticar entrou seu irmán Abel e, como 
a~ queixas das cadeas privadas t~rceiro clasificado, acabou o 
Telecinco e Antena 3. Estas outro irmán, Aarón. Oeste 
empresas laiánse de que as te- xeito, estes tres irmáns de 
levisións públicas, a parte de· nemes bíblicos que dominan 
percibir cartas públicos, partici- sen paliativo nengun o 
pen no mercado publicitário. A panorama do motocross 
idea das privadas é que as tele- galego, deron o primeiro paso 
visións públicas participen dos para lograr algo case que 
orzamentos estatais ou autonó-=- insólito no deporte, copar 
micos na medida en que desen- totalmente o pódio de honra 
volvan unha función de servizo dunha proba oficial. Até o 
público, é dicir, informar, formar momento, Moisés, de 25 
e ehtreter e non se se adican anos, foi campión de España 
unicamente ao ócio. .. ... ·/,_ ,.,_ .·o•_ en.sete ocasións. t . . _ 
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·O código de tráfico portugués non prevé sanción por non .levar o E 
No consulado portugués en Vi
go están alporizados polas infor
macións de que non levar o E 
nos coches galeg9s poda ser 
motivo de multa. "E un invento 
encirrado polos meios de comu
nicación. Primeiro apareceron 
uns cantos coches co adesivo e 
lago . comezaron a aparecer os 
adesivos nas tendas. O que di- · 
ga que é multado, que o amose. 
A nós ainda ninguén no_s apre
sentou unha só multa", comen
tan no servizo da cónsul recén 

chégada a Vigo, Natercia Fer
nanda Portela de Viana T eixei
ra. "Todo este asunto enturva as 
relacións entre Galiza e .Portu
gal", explican para engadir que 
non se explican de onde xurdi- . 
·ron os rumores sobre a obriga
toridede do distintivo. 

Postas en contacto coa -Guarda 
Nacionat Republicana· de Va- -
lenc;a, localidade fronteiriza con 
Tui-, o comandante clarexa -as 
dúbidas. "lndependentemente 

das directivas comunitárias que 
·· sinalari que os· coches 
deben ir ·identifica
dos~ cada país ten 
o seu próprio có
digo de tráfico. 
O código portu
gués non preve 
nengunha san
ción por non le
var o E", sinala. 
"Por exeníplo, nós 
sabemos que agora para 
circular por España ternos que 

levar uns triángulos de presi
nalización. Non leva

los, significa unha 
sanción. E nós 
ternos que le
valos. Pero 
non é o mes
mo caso, xa 

que o noso có
digo non estabe-

1 e ce nengunha 
multa por non levar a 

inicial do país de orixe do 
coche. Xa nos puxemos en con-

tacto coa guarda de Chaves e 
aseguran que non foi multado 
ninguén", engade para reseñar 
que a invasión do E resposta a 
un malentendido ou a un bulo. 

O comandante da GNR de Va
lenga vai máis alá. "Se algun co
che é parado nas estradas por
tuguesas por este motivo, que 
veña a este posta coa multa e 
que poña unha denúncia. Cal
quer pode vir con toda tranquili
dade a Portugal".• 

DESDE A DIÁSPORA NA MEMÓRIA DE FERNANDO RODRÍGUEZ 
RAUL R10 DÍAZ 

Povo meu, terra vella i escura trasplantada 
dos eidos de Galicia a industria bascongada 

MANUEL MARIA 

·emigrantes gal~gos, pasa a traballar na 
hostelería rexentando o bar Baskuna en 
Portugalete xunto co seu irmán "Txomin" 
até que no_ ano 1985 colle o bar e restau~ 
rante do Centro Galega de Barakaldo que 
rebautiza co precioso nome de Ribeira Sa, 
era pensando sempre na terra _que o viu 
nacer. Este local convertiuse nun centro 
de tertúlias, xuntanzas e comidas popula~ 
res dos emigrantes galegos e lugar de obri, 
gado paso pros·galegos que viñan de visita 

cribeu para despedir o que fora seu amigo: A Marcha do Antergo Reino de Galieia vol, 
ta a soar para receber os seus restos en Ri, 
bas de Sil. A sua derradeira vontade foi 
que estes se afundiran na terra donde 
sempre estivo enrraizado e a i a bandeira 
galega e a ikurriña esparexeron a ua 
cinzas ao pé dun carballo o 6 de Setembro 
na finca de A Tapada, perta da sua casa 
natal na aldea de A Ventosa namentras 
soaba o Alalá das Mariñas interpretado 
polo seu amigo Alberte Sanmartín. 

. a Euskadi. 

''No agarimo de Trobeo, Ribeira Sacra, 
aberta ventá ó engado do Sil, 
recendo de froles en Abril, 
rumor de regato en cantil, 
románico berce, Pátria primeira. 

No Barakaldo fabril, traballo e angueira, 
entre xentes euskadianas e galegas, 
derroche de simpatías a fanegas, 
lecer de paladares a tegas, 

O pasado 4 de Setembro finou na sua casa 
de Portugalete Fernando Rodríguez, un ho, 
me bó e xeneroso que, como outros tantos 
galegos tivo que coller os vieiras da diáspo, 
ra deixando as suas queridas -terras de Santa 
Maria de Torbeo en Ribas de Sil donde na, 
cera fai 46 anos e recalando nesta Bizkaia 
alá por 1969 cando só contaba con 16 
anos. Fernando sempre soubo misturarse co 
povo. basco ~et). perder nunca a sua identi, 
dade, conservándcí as valores próprios e res, 
peitando os alleos. 

Despois de desempeñar' diversos ofícios e 
cas·ar ·cori Mari Cármen Vicente, filla de 

O dia 5 .os seus restos foron incinerados no 
-cimentério de Dério despois de que os gai, 
teiros do Centro Galego, Xulio e Xurxo en, 
·toaran a Marcha do Antergo Reino de Galicia 
e o profesor da Universidade de Deusto, 
Xosé Estévez, recitara estes poemas que es, 

esforzó de solidaria sementeira. 

Dende a dor dunha lembranza sinceira, 
o gozo do teu xeneroso Menda, 
o agasallo da tua rexa bonhomía 
acompañarános pola naire e polo día 
dedica chegar a quietude derradeira". 

Descanse en paz o amigo Fernando a 
quen sempre teremos na memória pola 
sua entrega e xenerosidade. O valeiro que 
deixa entre a emigración galega e os bas, 
cos que gozaron da sua amistade ou tive, 
ron a sorte de tratalo tardaremos moito 
tempo en enchelo. + 

DEPORTES 
- . 

Perillo e Amegrove toron os clubes que mellar papel fixeron nesta tempada 

A difidl travesia do remo galego cara á elite 
· *CÉSAR LORENZO Gil:-

O pasado 12 de Agosto ·cele
brouse a Ba,ndeira da Concha, 
na praia donostiarra do mesmo 
nome, un ha das probas · máis 
importantes do calendádo de re
mo español. Na final, só había 
unha embarcación galega, o 
Clube de Remo Perillo, de Olei
ros, que rematou quintó. Culmi
nouse deste xeito unha tempa
da na que as embarcacións ga
legas decatáronse de-que ainda 
teñen moito que mellorar para 
dominar as regatas estatais, pe
ro tamén de que a sua estrütura 
económica está moi P.Or debaixo 
da asturiana ou a basca. 

Todo o mundo do deporte gale
ga lembra ainda os éxitos da 

· Sociedade Deportiva Tirán, de 
Moaña, na campaña 97-98. O 
clube do Morrazo era a espe
ranza do remo nacional e agar
dábase que o bon grupo que 
arrasara en todas as competi
cións naquel ano, non teria pro- · 
blem_a para domin.ar novamente·. 
Mais, duas tempadas despois, o 
Tirán estivo ausente das máis 
importantes finais e desde a 
própria directiva do clube se ad
virte que non será fácil recupe
rar todo o crédito que se tivo no 
panorama do remo de elite. 

Mais, por que se derramou todo 
o potencial que acadara esta 
equipa? As causas son facil
mente comprobábeis e afectan 
por igual a todo o remo galega. 
Os pl~!1teis .. ~?~ to~alm~~t~-afei-

.I\ 1 .. -: 

A err:bar:cación basca Kaxtape foi a véncedora final na Concha. 

zoados, que só perceben unha triunfo que condisións dignas 
parte dos gaños dos diferen~es de preparación. Xustamente .os 
prémios, case que sempre de- ·clubes que mellor papel desen-
masiado escasos e que pouco volveron nesta tempada que 
compensan un hobby coma o remata agora foron os dous 
remo, que lles ocupa aos seus que contan·con mellares condi-
practicantes unha média de cións para este d_eporte,. e que 
duas horas diárias de luns a sá- , focalizaron os triunfos das dife
bado, durante 11 meses segui- · rentes regatas que inzan Gali-
dos. Daqueles triunfadores do za no norte e no sul, nas cate-
Tirán apenas fica algun, repartí- gorias de traiñeiras·, traiñeiri-
dos por outras equipas ou fóra ñas e bateis. Amegrove, ligado 
do remo para sempre. aos mexilloeiros do Grove, con 

algunha dúbida, pero cun gran-
- -Por culpa da estrutura econó- de plantel tanto na división sé-

m ica do remo galego vai ser nior como na iúnior, logrou to-
moi difícil qué se obteña algo mar a testemuña dos moañe-
máis que éxitos amados e pun- ses nas Rias Baixas. Perillo, 
tuais, nos que intervén máis o un clásico do remo no país, 
esforzo e a própria vontade de xurdido ao carón da cidade da 

Coruña, non tivo case que nen
gun rival nas Rias Altas e co
locouse na final da Concha tra
tando de ti aos todopoderosos 
clubes bascos. Mais, ao fin, 
Galiza non puido pasar desa 
certa mediocridade que a colo
ca como terceira poténcia no 
conxunto do Estado. 

O exemplo de Euskadi 

Dicir que o remo basco é o máis 
competitivo do sul de Europa, 
no que se retire ás modalidades 
tradicionais (aquelas que non 
teñen banco móbil dentro das 
embarcacións), é unha sentén
cia que non ten discusión. Pero 
os motivos da sua total superio
ridade son facilmente localizá
beis. Mentres que os clubes ga
legas teñen uns orzamentos moi 
limitados, que dependen na 
maioria das ocasións das espo
rádicas axudas dos patrocinado
res e mais dos seus próprios lo
gros deportivos -por gañar unha 
proba pódese gañar ao redor de 
100.000 . pesetas-, as equipas 
bascas cantan cunha forza eco
nómica moi supe~ior . . 

Por poñer un exemplo, o Astille
ros ten un presuposto anual de 
50 millóns de pesetas, os remei
ros que compiten baixo as suas 
cores cobran un salário fixo e in
cluso as empresas nas que es
tes traballan teñen para eles 
dispensas especiais co fin de 
que poidan atender ao remo. 
Este clube incluso se permite o 
luxo de fichar remeiros de tora e . 

ten no seu plantel a un deportis
ta galego. E con todo, o Astille
ros non foi quen de entrar na fi 
nal da Concha. 

Pero isto non significa nada, xa 
que as causas do fracaso pouco 
teñen que ver co seu plano eco
nómico, un programa que se
guen todos os grandes clubes 
bascas e que os converten en 
vencedores claros de todas as 
probas importantes. Claro está 
que a sociedade de Euskadi 
atende moito ao seu remo e 
que, desde institucións, iniciati
va privada e meios de comuni
cación, o apoio aos seus clµbes 
é altísimo. · 

O exemplo basca debe ser ad
mitido como unha posibilidade 
para o futuro deste deporte en 
Galiza, pero a día de hoxe non 
deixa de ser unha utopía. A 
maior afeizón a esta prática dá
se na costa, xustamente na
quelas vitas que piar pasan a 
crise pesqueira e das indústrias 
conserveiras, polo que a locali
zación. de patrocinadores é ben 
complicada. Ademais, as axu
das institucionais e sociais son 
moi limitadas pola grande acti
vidade deportiva non profisional 
que se dá en todo o território. 
Mais, a pesar diso, o remo ga
lego demostra, ano tras ano, 
unha vitalidade fóra de toda dú
bida, que se reparte entre un 
pequeno grupo de favoritos que 
tentan achegar o seu próprio 
empuxe para entrar definitiva
mente na.elite.• 
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Movimentos telúricos 
O cenário non é estático e a histó, 
ria flue, ás veces dous pasos cara 
atrás e un só cara adiante, pero flue. 
Nada é para sempre, nen sequera o 
pensamento frouxo, nen os impérios 
que actuan selectivamente: si con, 
tra Milosevic, non contra lakarta. 

'O PP negou ... se a asinar 
unha declaración do Congreso 

contra o golpe militar 
fascista do 36. 

biental, o descrédito do parlamenta, 
rismo, o crescemento sostido das de, 
sigualdades: ·produto todo isto da po, 
lítica intercambiábel do combinado 
f>p,psoE que goVerna o Estado· sen 
solución de continuidade desde co, 
mezos dos oitenta). 

Hai cerros movimentos telúricos 
que cumpre non perdermos de vista 
no teatro de operacións da política 
estatal. Esta semana, o Partido Po, 
pular negou,se a asinar unha decla, 

A viaxe cara o centro conduce 
á punta do fusil" 

Eses movirnentos telúricos pod~n aca, 
bar conducindo a meio prazo a un es, 
gazamento da direita no Estado. Por 
un efeito inevitábel de acción,reac, 
ción, certos segmentos do españolis, 
mo fan,lle as beiras a ideia de consti, 
tuir un movimento de clara faciana 
chovinista, contrário ao avanzo da de, 
mocrácia e da revolución pendente da 

ración do Congreso contra o golpe 
militar fascista do 36. A viaxe cara 
o centro conduce á punta do fusil. 
A que vén outorgar esta baza ás 
bancadas da oposición, sabedor co, 
mo é o PP do poderosísimos que son os alti, 
falantes mediáticos do aparello Liderado por 
Almúnia (quen por outra banda comeza a 
prodigar cerros acenos desdeñosos cara o 
sacro líder González) ?. Dous argumentos 
choutan alegres como posíbeis respostas á 
interrogante: primeiro, a ultradireita non 

: 1 

ten unha expresión lepenista no Estado es, 
pañol porque xa está en parte no poder; se, 
gundo, o PP olla cara o fenómén0 Gircon 
crescente aprensión, consciente de que co, 
meza a callar unha certa base social para 
suster un fenómeno de nídia filiación fas, 
cista (o furibundo antinacionalismo am, 

plurinacionalidade. Ese movimento remata, 
ria por se~,lle (ut:icional aos pqderes mediáti, 
cos reais, éeibós para apresentaren como al, 
iemativa ao fascismo o qi.ie non deixa de ser 
unha réplica castiza á flireita civilizada euro, 
peia, sexa na sua versión aznarista sexa na 
sua versión almunista. + 

4 
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Unidad Alavesa, 
a piques da disolución 

Despois do fracaso elei.toral 
de lJnidade Alavesa (UA) 
nos comícios .municipais o 
seu secretário xeral, Pablo 
Mósquera, escrebeu unha 
carta reflexionando sobre o 
futuro da sua_formación. 
Nesa misiva, enviada a 
certos militantes 
destacados do partido, 

· Mosquerá mencionaba·a 
conveniéncia de 
"reconstruir UA" ou de 
"trasladar a outros partidos 
o sinal das nasas ideas e 
compromisos". Ese outro 
partido,~ consonte os críticos 
de UAá liña oficial de 
Mosquera, seria o Partido 
Popular, coque UA chegou 
a acordes a finais de Xullo 
para acadar parte do poder 
institucional de Alava. Os 
órganos de governo de UA 
aprobaron esta liña ao 
respaldar a Mosquera o 
pasado Sábado 4:+ 

O PSOE buscará con IU, 
BNGePAR 
a democratización da 
Federación de Municipios 

O PSOE tratará de pactar 
con Izquierda Unida, o . 
BNG e o Partido Aragonés 
Rexionalista unha nova 
executiva da Federación 
Española de Municípios e 
Províncias nun intento 
por democratizar e~ta -
institución, agora nas 
mans do PP. Os . 
socialistas acusaron ao 

_ PP de inscreber a no vos 
concellos na Federación 
-a razón de vários 
centos- para evita~ que as 
torzas progresistas 
conquiran tacerse coa 
presidéncia. O habitual é 
pechar o censo de . 
concellos integrantes da 
Federación antes das 
eleicións municipais, xa 
que é a raiz desa consulta 
cando se renova a 
dirección desa 
organi~ación. • 

Os aliados do PP 
en Melilla 
apoian ao ~IL 

Ben lego veuse que o pacto 
anti-GIL promovido polo PP 
non era tal. O aliado desta 
forza, a Unión do Pavo 
Melille·nse anunciou que 
votará a pral do partido de 
Jesús Gil para presidir a 
sociedade municipal de 
emprego. O PP quer que 
no reparto de, comisións 
informativas tamén entre o 
GIL. O Partido Popular 
tamén pretende retormar os 
pactos para que a UPM 
presida a cidade autónoma 
durante dous anos e a 
Coalición por Melilla do 
actual presidente Mustafá 
Aberchán estexa á cabeza 
do executivo local cutres 
dous anos. O PP sempre 
apadriñou á UPM mália que 
esta forza era minoritária e 
desde lego tiña menos 
concelleiros e votos que 
CpM.+ 



18 PENÍNSULA 
N2 900 • ANO XXII ANOSATERRA 

·.L.· p ... 

Arnaldo~gi 
'O problema de Euskal. Herria non se résolve • 

neQociandó con ETN 

Entendo que pode ser prematu
ro facer un balanzo, con detalle, 
do que supuxo u·n ano de tré
gua, dado que seguimos inmer
sos nun proceso con dinámicas 
cómplexas. Cal é a sua impre
sión xeral en termos da incidén
cia no cenário político vasco? 

O balanza é globalmente positivo. 
Cremas que nos abrigaron ás for
zas políticas, no terreo subxecti
vo, a situarnos nun cenário dife
rente, de moita esixéncia para 
concretar e. definir cada vez máis 
o proxecto político de cada quen. 
Tanta PNV como EA ou 1 U, coma 
nos, estamos na abriga de facer 
unha oferta política concreta á so-

r, ... 1 1 • A.'* ; J;', '.;..-' ~.-:- , . .. "'J":.~-:,11"'1, ',,_ .,.l., ,'J r.)', 
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ciedade basca conforme ao tem
po actual, finais do século xx. Es
te é un punto fundamental a re
saltar. Fronte a un modelo ante
rior no que todo se resolvía atra
vés dunha negociación entre ETA 
e o Estado, deuse un cámbio de 
esquema neste ano de trégua. 
Agora os partidos políticos, as for
zas sociais e a sociedade no seu 
conxunto teñen a responsabilida
de de delinear o futuro para Eus
kal Herria. Para min é esta a 
cuestión fundamental. E, neste 
sentido, houbo avances notórios. 

Primeiro no tema ·da territorialida
de. lndependentemente de que foi 
un afán que estivo en off en dife-

XOUSE. / Egunkaria 

rentes proxéctos políticos, a miu-
d o refvinpicado pala esquerda 
independentista, a un ano da tré
gua, si podemos comprobar como 
o tema da territorialiqade empeza 
a calar no tecido social. Consegui
mos dar un primeiro paso como é 
o de facer contemplar ao suxeito 
social basca que existe -unha na
ción en seis territórios. Pero o 
grande desafio que esta concién
cia en desenrolo nos plantexa é -
de facer unha reflexión estratéxica 
no sentido de como irnos a articu
lar os territorios. Quer dicer, que 
modelo de Estado é o que plante
xamos para Euskal Herria. Coido 
que hai unha necesidade de rede
finir o modelo e de modernizar o 

discurso do nacionalismo. Asi 
que, este ano de trégua moveu 
posicións políticas e intelectuais, 

~criándose un cenário máis rico. 

Mais o actual mapa institucio
nal, surxido das eleicións, mos
tra unha dlversidade polftlca en
tre. herrialdes, cun certo retroce
so de Lizarra-Garazi en Araba e 
unha confirmación do peso do 
antivasquismo en Nafarroa. 
Contempla a hipótese dun pro
ceso de duas velocidades: dun 
lado a CAV, do outro Nafarroa? 
Teme que o novo mapa institu
cional poida dañar a consistén
cia de Lizarra-Garazi, problema
tizando ainda máis as suas po
sibilidades como foro impulsor 
do proceso da paz e soberanía? 

Os marcos políticos tradicionais 
están esgotados e, polo tanto, sos
temos que os marcos actuais divi
den institucional e territorialmente 
o país. De modo que calquer pro
xecto construtivo de Euskal Harria 
ten que partir da necesidade de ar
ticular os seis territórios. Non esta
mos de acordo co esquema de 
tres máis un, que se pode plante
xar en diferentes velocidades. Ou
tra causa é que hai que contem
plar e aceitar que hai realidades di
ferentes en cada território. Esta
mos facendo unha aposta de corte 
casi confedera!, podaríamos dicer, 
e iso porque un proxecto nacional 
basca esixe níveis de centralidade, 
pero tamén esixe de maneira fun
damental o respeto á personalida
de de cada território. A nosa apos
ta asume a personalidade de cada 
territorio. Por poñer un exemplo, 
Araba ten agora un goberno de 
dereitas, tamén Nafarroa e lparral
de se fora departamento. Esto se
ría igualmente factíbel nun marco 
territorial de Euskal Herria. 

De maneira que contemplamos 
que ten que haber duas realidades 
diferenciadas: unha realidade que 
surxa dunha expresión política de
mocrática de "un cidadán un voto" 
e que dea lugar a governos terrtto
riais, e outra realidade institucional 
do conxunto de Euskal Herria sur
xida do exercicio democrático; por 
exemplo en Alemania pode haber 
un governo socialdemocráta en 
Bonn, pero no Lander de Baviera 
pode estar governando a CDU. 
Nós queremos contemplar a cons
trucción nacional desde esa plura
lidade, cousa que é dificil. Desexa
mos harmonizar a construcción 
nacional vasca coa pluralidade dos 
territórios; non estamos por un re-

. ducionismo hexemónico. 

Esta idea da pluralidade paréce
me que quedou apuntada na úl
tima campaña eleltoral en Nafa
rroa. Hai uns días lía unha res
posta de Bernardo Atxaga nun
ha entrevista, e nela di que non 
é o mesmo dirixirxe as xentes 
de Caparrosa recordándolles a 
nosa história comun, os nosos 
lazos culturais, e unha actitude 
de persuasión, de invitación a 
construir un proxecto nacional 
comun, antes ca ir cunha posi
ción resumida na idea seguinte: 
"vostedes son vascos e punto". 

Nós estamos dacordo con esta 
reflexión de Atxaga. A esquerda 
abertzale cometeu durante anos 

· o erro famoso daquel eslogan de 
"Nafarroa Euskadi da". Por isa 
até na linguaxe estamos acuñan
do noves termos como 'é o de 
Euskal Herria. Utilizamos cada 
vez menos Euskadi, porque Na
farroa non é Euskadi, Nafarroa é 
Nafarroa, e Nafarroa sí é Euskal 
Herria. Esa reflexión faina incluso 
Juán Cruz Alli cando recoñece: 
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"nós· non somos Euskadi pero sí 
somos Euskal Herria". Pretende
mos así un novo marco político 
no que participen todos os territo
rios do país en igualdade. 

Esta é a nosa invitación o conxunto 
das xentes do país: vai haber un 
gobemo confedera! ou federal vas
co, que terá un nivel de competén
cias, pero vai haber institucións en 
cada território con facultades para 
impugnar, para debatir, para parali
zar, ou aplicar de determinada ma
neira no seu território as políticas 
globais que afecten ao conxunto 
do país. lsto que parece un esque
ma tan complicado, en realidade 
non o é. En Béxica están a realizar 
algo moito máis complicado. 

lso tropeza, non obstante, cos 
últimos resultados eleitorais 
que apuntan a unha Instalación 
en votos de duas grandes sensi
bilidades: unha nacional basca 
e outra constitucionalista; un 
certo empate por dicllo en forma 
simple. Non ere que a posibili
dade de acumular máis forza so
beranista pasa, antes ou des
pols, por dar garantias á plurali
dade, en cuestións tales como a 
aceitaclón de todas as partes do 
veredito popular, a existéncia de 
maiorias cualificadas en asun
tos básicos para a coesión so
cial, o tempo de moratória até 
unha nova consulta, o respeito 
a todas ás simboloxías e patri
monios cultura is diferentes, ... ? 

Creo que ternos que ser moi cons
centes de que a sociedade vasca 
pode estar, nestos momentos, si
tuada en coordenadas políticas 
máis ou menos ó cincoenta por 
cento, ou ao 52% do lado naciona
lista. Non podemos ir a un proceso 
de consulta popular que dea, co-

'Non estou sorne m 
• aspiro a governa n 

A estratexia soberanlsta pa
sa na actualidade por unha 
política de alianzas e pactos 
de Euskal Herrltarrok co 
PNV, EA. Esta estratexia pa
rece poñer en primelro pla
no o perfil abertzale de EH, 
quedando o seu caracter da 
esquerda algo desdlbuxado. 
Non ere chegado o momen
to de insistir máls, públlca
m ente, nun proxecto na
cional vasco vinculado a un 
modelo social de redistribu
ción da riqueza, defensa do 
Estado do benestar ... un en
foque máis claro en favor 
dunha Euskadi socialmente 
distinta a que defende o 
PNV? 

O proceso necesita defini 
cións, e despois de un ano de 
trégua está abrigado a remo
delar os discursos e os pro
xectos políticos de cada quen. 
Estou convencido que Herri 
Batasuna, ou o que no futuro 
se defina como unha uriidade 
popular renovada, debe definir 
polo menos a grandes rasgos 
un modelo social alternativo 
para o conxunto de Euskal 
Herria. Irnos ter que pasar das 
grandes definicións dunha 
Euskal Herria socialista a dicer 
que é unha sociedade socia
lista ou como empeza a cons
truirse unha sociedade máis 
igualitária para ó século XXI, 
sen obviar o feito dunha cons--
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mo resultado a fractura da socie- e culturais, que é o que vai facer 
dade pola rnitade; iso non ten rnoi- en definitiva romper rnoitas barre-
to sentido. Necesitarnos níveis de ras en torno ao proxecto nacional. 
consenso importantes para Lin Nós non buscarnos un modelo de-
proxeGtO de grande envergadura, siritegrador, pota contra buscarnos 
como é a soberania vasca. un proxecto que integre a todas 

as culturas do país, e para iso te-
Cremos é que o proceso deste mos a necesidade de definir un 
ano de trégua curnpriu unha fase marco concreto, é dicer, pasarnos 
que foi asentándose co seu grao un tempo falando de Estado vas-
de dificultades, pero que agora co, de soberania, de territorialida-
se revela insuficente. Incluso ve- de, e agora irnos pasar a unha se-
mos co ritmo de Lizarra-Garazi gunda fase: territorialidade asi, 
baixou e esto preocúpanos. Te- nestas condicións e soberanía asi, 
mos que entrar nunha fase de neste marco político. 
definición de cal é o modelo, o 

:! estatus político que querernos Eu estou convencido de que a 
r para o noso país e cal é a oferta sociedade vasca, cunha maioría 

política concreta que tacemos á suficinte, ve que se trata dun rno-
sociedade vasca. Debe ser unha delo político que serve para 

~ oferta centrada non só no para- asentar un cenário de democrá-

s digma da soberanía, senón que cia real para os bascos e as bas-
1 require precisar que significa a fi- cas; un cenário que contempla os 

nais do século XX a proposta mecanismos democráticos para 

a dunha Euskal Herria soberana, que cada quen pode defender o 

n facer á xente partícipe de que un seu proxecto político sen nengun 

a marco de soberanía para o país tipo de problemas. O rneu opti-

1- responde aos problemas concre- mismo faime crer, con sincerida-
1- tos. Ademais, no naso caso, de, que unha gran parte de vo-
;- mostrar que, desde un punto de tantas do PSOE, de UPN ou do 
1- vista da esquerda, é posíbel utili- RPR, van ver nese marco unha 

a zar ese marco político para au- idea sensata que non ameaza a 

o mentar os níveis de benestar da ninguén. Fíxate nunha causa cu-

e xente. riosa: no último sociómetro que 
1- saca o governo de Gasteiz, o 
... Ese é o grande reto que ternos as 89% dos vascos definense dicin-

é forzas políticas que estamos com- do que efeictivamente hai que 

o prometidas co proceso: facer un- respetar o que a cidadania deci-
i- ha oferta política concreta e gañar da, dino mesmo a maior parte 
? a adesión social maioritária en tor- dos votantes do PSOE e do PP. 

no a ela. Unha vez alcanzado ese Polo tanto eremos que esa xa é 
;- obxetivo, poñela en marcha. Nesa uha batalla gañada. Chegar a un 

:a fase tan apaixoante e complicada desenlace democrático no que a 
1i- estamos. E, evidentemente, nesa xente decida que marco político 

lS oferta política os cidadáns que quer agora, é algo fundamental 
)r non se sintan nacionais vascos ou para o presente e o futuro de cal-
i- que se sintan nacionais vascos e quer pavo. Eu creo que desde 
;o españois ou franceses á vez, de- este Setembro de 1999 irnos en-
)- ben contar coas garantías dos trar nesa fase de maiores definí-

seus dereitos políticos, lingüísticos cións e avances.+ 
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trución europea en marcha e a 
existéncia dun mundo unipolar 
onde Estados Unidos cumpre 
o papel hexemónico de dono 
do mundo. Que modelo social 
podemos opoñer ao capitalis
mo salvaxe? Non valen res
postas de manual, tratase de 
innovar, de experimentar, de 
pensar. 

En todo caso, o que ten que 
ver coas políticas de alianzas, 
o problema da esquerda, da 
esquerda abertzale, non é que 
se poida desnaturalizar. .. Hai 
xente que considera que as 
teses da dereita contaxianse 
coma un virus; é decir, que un 
vaise reunindo co PNV e vaise 
facendo de dereitas. Eu creo 
que iso revela pouca confian
za nas próprias posicións, nas 
ideas e valores dun mes
mo .. . Claro que nunca pensan 
que os virus da esquerda con
tax i a n ao outro, senón que 
sempre somos nós os destina
dos a prostituirnos. 

Somos conscentes de que a 
política de alianzas que puxe
mos en marcha para chegar 
ata Malzaga é intercrasista. 

\ Estamos asentando o que po- -
demos chamar un bloque de
mocrático nacional que agrupe 
forzas en torno a unha saida 
democrática do conflito, e iso 
supón unir forzas diversas. A 
partir de ahí o noso proxecto 

de esquerdas debe ser máis 
forte e enfático. Esta tese é a 
que estamos mantendo agora, 
e choca a bastante xente que 
se reclama da herdanza co
munista, tan familiarizada coa 
experiéncia dos frontes popu
lares, tan presentes na histó
ria do movimento comunista 
internacional. 

Existe unha segunda tenta
ción que é a de aspirar per
manentemente a ser o 17% 
coa mi~ión de estar sempre 
na oposición. Pero eu non es
to u soamente para ser 
conciencia crítica, eu quero 
governar porque quero trans
formar á sociedade. E ante 
iso apreséntanse outros dous 
dilemas: lograr a maioría ab
soluta e, polo tanto, ata al
canzar esa rnaioría manteño- -
me á marxe, ou chego a pac
tos con outros. O problema é 
que a esquerda para acceder 
a institucións e a bolsas elei
torais máis amplas, rebaixou 
o seu programa e as suas 
metas. Velaí un debate que 
facer, pero nós non contem
plarnos a unha esquerda 
abertzale situada no 12% ins
talada na oposición pura e 
dura. Ternos que ter pacien
cia e confianza no noso pro
pio proxecto, no que repre
sentamos para construir unha 
sociedade diferente, máis 
xusta, libre e igualitária. • 
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.. ·-:A un ano da ~inalura que uniu ao nacionalismo basco 

; O Fofo de 11zarra exixe . 

un ach~galnento "sincero e 
reGI d() GovernO Aznar á ETA 

Os partidos políticos (PNV, EA, 
EH e IU) e demais colectivos 
sociais asinantes do Pacto de 
Lizarra celebraron, o Domingo 
12 de Setembro, o primeiro 
aniversário da declaración, na 
localidade de Durango·, publi
cando un documento que que
re dinamizar o seu papel no fu
turo de Euskadi. Neste novo 
documento, o Foro de Lizarra 
manifesta a sua intención de 
ocupar maior espácio na opi
nión pública e dar pasos cru
ciais cara ao fin da violéncia. 

Para os asinantes do Pacto, o 
proceso de paz de Euskadi está 
nun ponto morto do que vai ser di
fícil saír sen que os partidos esta
tais e o Governo Aznar decidan 
tender pontes sinceras e encarar 
a nova situación sen -prexuízos. 
"Durante estas últimos 12 meses" 
di o documento "determinadas or
ganizacións políticas que deten
tan unha grande responsabilidade 
na solución do conflito, non ofre
ceron alternativa nengunha e ins
ta 1 áro ñ se nunha comodklade 
irresponsábel, negando incluso a 
existéncia do próprio conflito". 

Como pr.opostas de actuación 
para o ano 2000, o Foro de Liza
rra quera darlles vixéncia a tres 
pontos fundarnéntais. O prirneiro 
seria a vontade-dos asinantes de 
criar unha cultura global de de
mocrácia a todos os niveis, "per
severar no proceso político, pro
fundizando no noso compromiso 
mediante un proceso de sociali
zación e de relacións, e buscan
do unha solución democrática". 
En segundo termo, garantir o 
diálogo como única via para a 
normalidade, "defender e desen
volver o diálogo e a negociación 
na sua .integridade". Finalmente, 
facer posíbel a fin da violéncia . 
para asegurar a integridade do 
novo proceso, "lograr que desa
parezan as rnanifestacións de 
violéncia ligadas ao conflito· e to
dos os problemas que son con
secuéncias deste, achegando 
respostas efectivas á situación 
dos presos". 

Outra das bases desta nova de
claración recalca ese pápel me
diador e aglutinador que tora o 
xermolo da creación do Pacto. O 
documento di textualmente que 
"neste último ano o Foro perseve
rou na socialización dos contidos 
democráticos da Declaración, a 
pesar de que durante este perco
rrido, e sobre todo, de cara ao fu
turo, existan cuestións que han 
perfeccionarse". Este propósito de 
corrección de certos aspectos ten 
que ver tamén coa vontade de 
procurar novas actividades e fa
cerse máis visíbel para o conxun
to da sociedade basca e da povo
ación do Estado español e mais . 
do francés. 

Jospin-, eclesiásticas e sociais, 
para facerlles chegar a vontade 
de diálogo que preconiza o novo 
documento. Os achegamentos te
ñen, ademais, unha vontade de 
coñecimento mútuo, para que o 
cerne da sua mensaxe non sufra 
manipulacións. 

Co fin de evitar a constante mani
pulación, nas próximas datas ha
berá novas medidas que sirvan 
para axifizar as cantes entre o Fo
ro e os dernais actores sociais. 
Como elementos preliminares, ac
tualizarase a preséncia das ideas 
de Lizarra na internet, na universi
dade, nos concellos, nos bairros e 
no contexto internacional, para o 
que xa se creou unha subcomi
sión que analizará o rnellor xeito 
de -facerse ver alén dos estados 
con preséncia basca. 

Autocrítica cara o consenso 

Os rnernbros do Foro de Lizarra 
valoraron tamén a posibilidade 
de aumentar os seus contactos 
internos para arranxar proble
mas de funcionamento, como o -
excesivo número de persoas que 
integran a comisión permanente, 
feito que dificulta as decisións 
que se queren tomar ou a nece
sidade de coordinar as suas ac
tuacións coas dos outros grupos 
bascos que puxan a prol da paci
ficación. Entre os outros aspec
tos que foron obxecto de autocrí
tica, están os grandes temas do 
futuro de Euskadi que ainda de
ben debatirse entre as correntes 
políticas asinantes para lograr 
un consenso necesário para a 
pervivéncia deste Foro, tarefa 
que xa lles foi encargada a vá
rias comisións de análise. 

Os temas que deben ser aborda
dos en vindeiras reunións, consi
derados eixos da resolución do 
conflito basco, son a territorialida
de de Euskal Herria, definindo se 
o povo basco debe exixir a unión 
de todas as províncias, agora di
seminadas en España e Fráncia; 
o suxeito da decisión, deixando 
claro cal é o papel dos bascas no 
futuro do seu próprio país; e mais 
a soberanía política de Euskadi, 
asumindo un grande debate para 
achar o xeito ideal de encarar le
xislativamente a nova situación. 

Xa fóra da estrita letra impresa da 
declaración de Durango, os repre
sentantes políticos quixeron dei
xar claro que o PP e rnais o 
PSOE deben mudar a sua filoso- : 
tia de ataque constante a este Fo
ro e apoialo na sua dimensión de 
catalizador do espírito renovado 
do proceso de paz. Para o porta
voz do PNV, Joseba Egíbar, "os 
partidos estatais incluso negan a 
existéncia dun conflito basco, 
cando todos sabemos que o pro
blema de Euskadi naceu antes do 
nacemento da ET A e non vai re
matar cando esta deixe as ar
mas". Arnaldo Otegi, de EH, en-

É por iso que unha das actua- gaditi que "os partidos controla-
cións futuras vai ser unha rolda dos desde Madrid están ancora-
de entrevistas entre membros do dos no pasado, en propostas que 
Foro e autoridades polític-ás ·-co ~ · - -xa están desfasadas e que· xa non 
mo José María Aznar e Lionel serven para esta sociedade". + 
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-0- MIKEL LIZASO 

O proceso de paz en Irlanda do Norte está pasando un momen
to difícil. A negativa dos unionistas británicos a continuar a 
construción política do país mentres o IRA non entregue as ar
mas e o seu rexeitamento a aceptar ao Sinn Féin no Executivo 
norirlandés spn alguns aspectos comentados por Gerry Adams, 
líder do Sinn' Féin. Adams explica nesta entrevista cales son as 
causas, ao seu ver, do actual parón no proceso de paz e a posi
ción do seu partido de cara á revisión do Acordo de Venres 
Santo, que abriu o vieiro da reconciliación en Irlanda do Norte. 

Calé a posición do Sinn Féin . 
perante a revisión do Acordo 
de Venres Santo? 

Mália todo, está claro que, coa 
sua estratéxia, o Partido Unionis
ta do Ulster (UUP) de David 
Trimble está tratando de reescri
bir o Acordo. Esta é a sua atitude 
desde o. mesmo dia da sinatura e 
serao durante a revisión. 

Cales son as principais pro
postas do Sinn Féin para un 
desenvolvimento satisfactório 
do·Acordo? 

En certa maneira, a resposta_ é 
doada. O que precisamos é o 
pleno cumprimento do Acordo 
de Venres Santo, 

MUNDO 
ANOSATERRA 

to e se preveña a posibílidade de 
que os unionistas poidan acadar 
futuras demoras. Esa responsabi
lidade recae especialmente sobre 
as costas do Governo británico. 

David Trimble xa adiantou 
que non pensa falar directa
mente con vostede. Ten algo 
que dicer ao respeito? 

Os unionistas ainda seguen dia
logando co Sinn Féin e son opti
mista sobre a posibilidade de que 
David Trimble volte falar comigo. 
Penso que sabe que isto é esen
cial. A atitude do seu partido no 
que se retire ao cumprimento do 
Acordo de Venres Santo era to
talmente predicíbel. Desde o co
mezo o seu labor non foi. o de ne
gociar co Sinn Féin, senón o de 
tratar de excluir o noso partido. A 
sua estratéxia foi a de asegurar o 
domínio unionista e evitar a posta 
en prática dos profundos cámbios 
incluídos no Acordo. A decisión 
de non talar co Sinn Féin é parte 

desa estratéxia 

O Sinn Féin participa na revisión 
coa convición de que o seu la
bor é examinar e tratar de supe
rar os atrancos criados polo 
errado cumprimento do Acordo 
de Venres Santo durante este 
último ano. Do noso ponto de 
vista, as manobras dilatórias e a 
ma fe dos unionistas conduciron 
o conflito cara unha via morta xa 
que moitos dos pontos do Acor
do de Venres Santo ainda non 
se puxeron en marcha. Os 
unionistas voltaron amosar que 
non son quen de compartir o po
der cos nacionalistas e, máis 
concretamente, cos republica
nos. O colapso que existe ac
tualmente sobre a criación do 
Executivo norirlandés na Asem
blea require dunha acción ur
xente e imediata. 

precisamos que 
se constituan as 
institucións políti
cas, que se pro
ceda á desmilitari
zación dos Seis 
Condados, preci
samos mudanzas 
cualitativas nos 
sistemas xudicial 
e legal, que se di
solva a actual Po-
1 icia norirlandesa 
e a criación dun 

1
0direito 
do Sinn Féin 

con mentes de 
evitar o compro
miso e poñer 
atrancos no pro
ceso político. 

O propósito da revisión ten que 
ser principalmente arranxar estas 
cuestións e conseguir que o 
Acordo poida desenvolverse sen 
nengun tipo de adiamento poste
rior. En particular teñen de esta
belecerse as institucións políticas 
incluidas nos termos do Acordo. 

Poden e~tas novas reunións 
supor unha renegociación do 
Acordo? 

Do ponto de vista do Sinn Féin, 
este feíto seria inaceptábel. O 
Acordo non está aberto a nen
gun tipo de reescrita ou de rene
gociación. Foi negociado e acor
dado polos principais partidos 
políticos e polos governos irlan
dés e británico. Alén diso, con
tou cun amplo apoio dos habi
tantes do Norte e do Sul de Ir
landa en cadanseu referendo. O 
Acordo non está aberto a nen
gun tipo de mudanza. 

a participar no 
proceso' político 
non depende 
do IRA" 

Como lles afec
ta a polémica 
criada sobre a 
validez da tré· 
gua do IRA? 

novo servizo de 
Policía, urxe que 
se desenvolva a igualdade so
cial e cultural e a plena protec
ción dos direitos humanos e ci
vis en Irlanda. De todos os xei
tos, nengunha destas mudanzas 
se producirá se os unionistas 
proseguen na sua atitude de fa
cer fracasar o proceso político. 

En moitas ocasións, o Governo 
británico permitiu que nalguns 
momentos fundamentais os 
unionistas puidesen actuar desa 
maneira. O fracaso da aplicación 
do Acorde en ponto~ moi impor
tantes é completamente respon
sabilidade do Governo británico. 
É preciso que Londres e Dublin 
fortalezan o seu apoio ao consen
suado no Acordo de Venres San-

O direito do Sinn 
Féin a participar 
no proceso políti
co non depende 

das accións dunha organización. 
O naso direito está contemplado 
no mandato eleitoral. 

No último ano e medio, os 
unionistas utilizaron calquer ex
cusa dispoñíbel para tratar de 
paralisar o cumprimento do 
Acordo de Venres Santo. Trata
ron de paralisar calquer desen
volveminto cunha cínica tentati
va de distraer á xente e desviar 
a atención sobre os temas que 
realmente son importantes nes
tes intres no proceso irlandés. 
De todos xeitos, desde o noso 
ponto de vista, e tamén o dos 
Governos irlandés e británico, é 
que o alto o fogo do IRA segue 
estando intacto.• 
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Ü AUTOR REPLICA NO PRESENTE AR TlGO Á RESPOST A DA 

ACNUR (Nº 898), Á REPORTAXE REALIZADA NO SEMANÁRIO 

SOBRE AS CONDICIÓNS DE VIDA NOS CAMPAMENTOS DE Ko
SOVO, NOS QUE ESTIVO PRESENTE LEOPOLDO ÁLVAREZ Sou
SA E QUE SE PUBLICQU NO SEMANÁRIO O PASADO 12 DE AGOSTO. 

MÁISSOBRE 
A A~C.N.U.R. EN 

KOSOVO 
LEoPoLDo A. SousA 

Se larnentábeis lle parecen as miñas opinións ao responsábel de infor
mación da ACNUR, é que sono realmente. Pero tamén terá que reco
ñecer que tuda a argumentación histórico-estatística d acontecimen
tos de Kosovo son pura demagóxia, e nelas non bota luz sobre a enor
me desproporción que exi te entre o mei di poníbei o mei uti
lizados para a repatriación dos refuxiado . A miña pregunta é; o r -
fuxiados foran cidadáns sueco ou al máns, amorearf as 11 coma ani
mais en camións militares, en convoios para gando ou autobu d rra
mado ? daríaselles morada en tenda de campaña an gadas n c 1-
chonetas e deixarfaselles tirado 
cos seus enseres na chaira de Prís-
tina, a decena de quilómetro 
das suas vilas, sen diñeiro? 

Que significa a flota de camións 
novos, Mercedes todo-terreo da 
ONU, abandoados durante cinco 
meses no porto de Durres, aos que 
lle empezan a roubar as pezas? 

A miña primeira estáncia en Al
bánia foi no mes de Abril, coin
cidindo coa chegada do maior 
continxente de expulsados alba
no-kosovares. Acompañando ao 
responsábel de Cárit.as Española 
para a campaña de Kosovo, adi
quei o meu tempo á realización 
de inquéritos entre os acollidos 
nos campos italianos pola Misión 
Arcobaleno, de cara ás condi
cións que haberla reunir o futuro 
campo español de Hamallaj. 

As reunións de Cáritas e da Cruz 
Vermella cos militares encarrega
dos da construción do campo, 

'M -antena as 
críticas a ACNUR, 
á vez que comparo 
a misión de Juan 
Echeverría e a 

miña en Kosovo, 
sen nengunha 

. ,,,. 
remunerac1on, 

coa dos 
funcionários 

das altas 
. . ,,,. " organ1zac1ons 

frutificaron no que todas as organizacións coincidiron en calificar co
ma o mellar campo de acollida dos erguidos. Na cativa parte que me 
pode corresponder, síntome orgulloso da miña colaboración no tema. 

Pasto a disposición de Cáritas, encarreguéime da compra dun camión 
todo-terreo, que levei persoalmente a Albánia en Xullo, ateigad de 
xoguetes. Acompañábanme nesta ocasión Benito González e fi tó
grafo Juan Echeverrfa. 

Cando se valeirou o campo de Hamallaj, Juan máis eu decidimo 
acompañará farnília Hiseny para poder contar as condición d seu re
tomo, e á vez redactar un informe sobre as vilas dos arredores de Skan
deraj e Mitrovic;a, ainda fora da xurisdicción da KFOR. O informe cos
tóunos suor e bágoas, e a ponto estivo de costamos tamén angue. 

As fotografías tomadas por Echeverría vanse difundir para apoíar un
ha campaña de Cáritas sobre o tema ainda aberro de Kosovo. Elas so
as falan das terríbeis -eso é terríbeis- condicións nas que foron repa
triados os refuxiados aos que decidimos acompañar. Tivemos enfren
tamentos yerbais co xefe de campo de Skodra e co de Kukes, que fi
xeron tuda o posíbel por impedir a nosa preséncia en\re quenes su
frían unha repatriación asoballante. Mercede á complic~dade dos co
mantantes españois e coroneis italianos, viaxando nos camións de es
colta, conseguimos viver o retomo para podelo contar diante de cal
quer foro e frente a calquer intelocutor. Durante os meses~ inverno 
volveremos a Kastriot, a "nosa" vila, para coñecer en que ondicións 
está pasando o seu povo a estación máis crua, e a nasa pr éncia ali 
será contínua até que á aquela xente se lle restitua a sua situación an
terior, ainda que non os martas. 

Desexamos polo ben dos viciños de Kastriot e de toda a comunidade 
albano-kosovar, que os proxectos das organizacións intemacionais se 
fagan realidade, e que os debates coma iste poidan servir como revul
sivo para mantero tema candente. 

As críticas vertidas por min cara ACNUR e CARE mantéñense, á 
vez que comparo a misión de Juan Echeverría e a miña en Kosovo, 
sen nengunha remuneración, coa dos funcionários das altas organiza
cións, que coñecen en profundidade o tema que nos ocupa, apoltroa
dos nas suas cadeiras e cunha saneada canta bancária alimentada pa
la desgrácia de quen sufre a brutalidade dos opresores.• 
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Coa integración

Unha Caixa sólida, cap--
de darlle pulo á competitivid_ 

das nasas familias, de o r 
de participar en sectqres de fut 
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Un golpe de Estado, 
millóns de mortos e 
vidas tronzadas, 
coarenta e tres anos 
de illamento, represión 
e exílio. Fraga 
participou como 
ministro, director xéral, 
letrado dunhas Cortes 
de opereta. Ora, 
despois de dirixir a 
Xunta por valido (nove 
anos) e de duas 
presidéncias ( catro 
anos), na beira dos 
oitenta, di que non hai 
seguridade e que por 
iso ten que continuar. 
Vaia éxito! 

Xosé Cuiña deberia 
ser o próximo 
presidente. Non é 
u·nha opinión máis. É o 
resultado dun estudo 
dirixido p.QLPedro 
Arias e Miguel Cáncio. 
Arias xa fixera hai 
anos un traballo 
científico sobre 
ENCE-Elnosa que 
revelaba enormes 
virtudes económicas e 
mínimos riscos da r 

fábrica de pasta e ' 
cloro. Pagárao ENCE. --
Modelos d• tv 
-autonóm1ca era o 
nome dunha mesa 
redonda na Menéndez 
Pe/ayo de Pontevedra. 

, CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 
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Sabemos 
- q:uem ~or:nqs 

Demitiu Guiña: Foi incapaZ ·de 
nos convencer sobre as vanta
g~ns de termos riba nossa um-: 
ha poténcia estrangeira. Nom 
puido fazer 
que as gorxas 
dos galegas· 
engulisem a Cuiñafoi 
miséria á que 
nos leva o 
desgoverno 
desse o seu 
partido. Nen-

. hum naciona
lista vai chorar 
pela sua mar
cha. 

Olhar para as 
ruas de vilas 
e cidades que 
esmorecem 
ao se marchar 
os emigran
tes, na procu
ra do trabal he 
negado. Deter 
os olhos no 
relógio de cal
quera catedral 
do país e 
aceitar que as 
agulhas non 

incapaz de nos 
convencer sobre 
as vantagens de 
termos riba 
nossaumha 
poténcia 
estrangeira; 
nompuido 
fazenos engolir 
a miséria á que 
nos leva o 
desgovemo 
desseo seu 
partido. 

cheguem a mover. Ventar que a 
perda de soberanía e culpável 
da nossa situac;om e escoitar no 
tempo de eleic;ons que os culpá
veis son sempre os cutres, Ne
gar o evidente nom pide ser 
eterno. 

Esquecer as tradic;oms nas insti
tuc;ons do país e legitimar o uso 
dumha língua alheia tendo a 
própria sem presupostos para o 
seu ensino geral ao pavo na es
crita, teimudamente. 

Adorar umha confituic;om impos
ta que nom -aceitamos e facer 
que comunguemos com rodas 
de moinho, todos os días. 

Que a pátria nom remata nesas 
catro divisóns que impuxeram 

· em longa .noite de pedra, que 
sabemos quem somos, e onde 
vamos. 

Que o gigante que somos espile 
o corpo e· ai ! de quem estea 
diánte cando dea o primeiro 
passo. Saúde.• 

XosÉ MANuEL LóPEZ IGLESIAS 
(MADRID) 

Total, son vellos 
Diríxome ao señor Conselleiro 
de Sanidade que hai días mani
festaba na prensa a sua preocu
pación polo avellecemento da 
povoación na Galiza. O que pa
recía humanidade e sensibilida
de pela sua parte, ficou desegui
da deturpado polo seu interese 
verdadeiro que é controlar o gas
to económico que vai provocar o 
aumento da média de idade. O 
Conselleiro non fixo mención ao 
que poderia mellorar a cantidade 
e cualidade dos recursos que te
rnos. Eu sei dun centro, do que 
non direi o nome, no que non é 
raro que unha enfermeira atenda 
ela sea a 120 residentes entre os 
que máis de oitenta precisan de 
tratamento personalizado. As 
causas: unhas veces as enfer
meiras vanse de baixa por esta
ren esgotadas; outras, os médi-
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ces dimiten despois de veren a 
situación e a enfermeira fica sen 
un responsábel direito durante 
dias. Botándolle a culpa á buro
crácia, aos sindicatos, o xerente 
do centro lava as mans. Desta 
maneira procuran a·nicar que non 
queren gastar cartas en contratar 
xente. Total, son vellos ou eiva
dos ... É un ha vergoña que se lle 
dé este tratamento a persoas in
defensas, que 
non se poden 
valer. 

Os nosos xubi
lados son per
soas que tra
ballaron toda a 
sua vida para 
levantar o país 
que agora te
m,os. Co seu 
e§forzo diário 
fixeron dun pa
ís en crise e 
atrasado, a 
nación euro-
pea na que 
agora viva-

Osnosos 
xubilados sori 
persoasque 
traballaron toda 
a sua vida para 
levantar o país 
que agora 
ternos. 

mos, coas comidas e servizos de 
que (sobre todo alguns) goza
mos. Debémosllo a eles. Non po
demos tratar aes vellos como 
marxinados aos que podemos 
botarlle de comer de tanto en 
vez; son persoas ás que moito 
debemos, que viviron e que, non 
o esquezamos, seguen connos
co. Hai cargos públicos que só 
ven votos e diñeiro onde nós ve
mós persoas . . Se foran sinceiros 
dirían nos seus discursos: Traba
l/a, cotiza, danos a tua vida e 
cando vaiqs vello e non nos ser
vas, fai o ~avor de non gastar 
moito. Señor conselleiro: preocú
pese agora de de garantir o be
nestar dos que están aqui con
nosco e non se nos peña de 
estatista con visión de futuro.+ 

M.X. ·sAN MARTIN 
ENFERMEIRA 

Malditos os 
que and~mos a pé 
Hai dez anos, as cidades con
servaban unha vella norma de 

circulación: as ruas eran dos 
que andamos a pé e os veículos 
rodados tiñan que observar un
ha velocidade máxima de vinte 
quilómetros hora, por respeito 
aos peóns. Unha marcha de se
guridade que lles permitise pa
rar completamente en pouco 
máis dun metro. 

Despois, os concellos decidi
ron que as vilas e as cidades 
non son dos que andamos a pé 
senón dos coches. Aumentou 
unha enormidade o número ct_e 
automóbeis e as corporacións 
municipais colléronlle verdadei
ro pánico aos atascos. Agora, 
cando alguén quer facer demo
góxia contra un alcalde, dílle 
que non soluciona os atascos. 
Pero, e se o interese de todos 
está non tanto despachar ( co
mo eles din) o tránsito rodado, 
que xa non cabe nas ruas, se
nón en regulalo? Hai concellos 
de esquerda na Galiza que re
núncian a regular o tránsito de 
veículos e que non se atreven 
a dispar medidas, mesmo 
brandas, que desanimen ao 
uso do transporte privado, co
mo fan nas cidades da Suíza, 
Alemaña e Inglaterra ás que 
emigramos os galegas. Como 
remédio para a enxurrada de 
coches só saben aumentar a 
velocidade do tránsito e regular 
os semáforos 
para benefi-
ciar aos con-
d uto res que Oproblema 
aceleren a 
fundo. É o dotránsito 
que chaman 
despachar 
tránsito, ace-. 
lerar a circu
lación. Resul
tado; que os 
que andamos 
a pé podemos 
perder até oi
to minutos 
(contados po
lo meu relóxio 
no centro de 
Compostela), 

non son as 
regulacións: 
codomínio 
do transporte 
privado, 
ascidades 
son un desastre. 

até que abra un semáforo men
tres contemplamos como par
vos unha via urbana, quizais 
tiistórica, convertida en auto
estrada. Ao final o que ternos, 
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-condutores e viandantes, é un 
problema sen solución (seguen 
os atascos) e cidades e vitas 
barulleiras, cheas de fumes e 
de condutores arrabeados que 
miran con xenreira para unha 
vella que tarda alguns segun
dos de máis en cruzar un se
máforo. Desde a esquerda te
rnos que ter a lucidez e a va
lentia de criticar este desastre 
e de imaxinar e defender solu
cións de transporte colectivo , 
coma as que están a adoptar 
en países que padeceron moito 
antes que nos o andácio do co
che. Que con estas solucións 
pode caernos enriba un chapa
rrón de demagóxia da direita, a 
base de acusarnos que quere
mos parar o progreso? Pois val 
a pena correr ese risco e non 
seguir á roda deles e perder o 
tempo emborranchando o pla
no da cidade con cámbios de 
sentido. O barullo non se ama
ña con cámbios de sinais que 
ao final non serven para nada 
e desaminan aos que votamos 
á esquerda, senón entrando no 
fundo do problema: ca domfnio 
do transporte privado, as cida
des son un desastre.• 

MARCIAL R. MALVAR 
(VILA DE CRUCES) 

Urna de bandeiras 
Vem de publicar-se, nas pági
nas deste periódico, urna carta 
assinada por urna. militante do 
PCE(r) a respeito de um inci
dente acontecido neste último 
25 de Julho a causa da 
pressencía de bandeiras espan
holas na 'manifestac;ao do inde
pendentis_mo. 

O primeiro que eu observo na 
carta é a ideia preconcevida de 
que o militar nesta sigla ou na 
outra faz as pessoas -melhores 
ou piores, abonda reparar no 
ton que se emprega nela. 

O que passou o 25 de Julho foi 
que a ACPG acodiu a convoca
tória do independentismo, con
vidada baixo a encarecida pe
tic;ao de nao exibir no acto ban-
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deiras espanholas, petigáo a 
que n~º so fizera, caso omisso, 
mas inclusso desafiaram, con
vertindó o seu seitor da mani
festagáo num desfile massivo 
de bandeiras espanholas repu
blicanas e tudo o que se quis
ser, mas espanhois. 

Depois de 
apresenta
rem-se na 
manife inde
pendentista a 
desafiar as or
ganiza g ó es 
convocantes 
e a rirem-se 
no careto dos 
assistentes 
aínda tem a 
santa chularia 
de escrever 
epf stolas de
safiantes a 
imprensa, e 
dizer, por ci
ma do mel fil
h o as . Como 
se pode ir re-
ventar um ac-
to e logo ter a 

A ACPG acodiu 
a convocatória 
do 
independentism 
o, convidada 
baixo·a 
encarecida 
peti~denáo 
exibir no acto 
bandeiras 
espanholas. 

desvergonha de se querer auto
proclamar vftima perante a im
prensa e ainda por cima da im
prensa que le o corpo social na
cionalista? 

Se a ACPG, o PCEr e compan
hia náo estáo pela independen
cia, que organicem um acto pe
la sua conta onde se reivindi
que a república espanhola, ou 
o que demo seja o que eles 
querem, que nem eles se acla
ram pelo que se va, onde tenha 
cabida um discurso sobre Gali
za acorde com a sua leitura da 
questáo nacional; isso seria o 
lógico e náo ir de convidados a 
urna manifestagáo e por cima 
queré-la governar. 

Lago está a justificagáo históri
ca que lhe pretende dar a pre
sencia das bandeiras espanho
las em questáo seja monárqui
ca ou republicanas traz-me 
bastante sem cuidado ; a eti
queta republicana náo outorga 
urna condi9áo mais próxima ao 
pensamento galeguista, sim
plesmente denota outro jeito 
de entender o Estado espan
hol. Mas qualquer pessoa que 
esteja mínimamente informada 
de como correram as coisas 
tanto na 11 República espanho
la como na Guerra Civil , além 
dos tópicos próprios de deter
minados discursos anti-fascis
tas de quatro pessos, saberá 
que nem o Estatuto de Autono
mía para Galiza entusiasmava 
muito no seo de segundo que 
partidos republicanos nem o 
mal chamado "bando republi
cano" estava conformado só 
por aqueles que lutavam pela 
República; também estava a 
CNT, que lutava pela revo
luc;áo social e o comunismo li
bertário ou os gudaris bascas, 
que mais que assumir qualquer 
bandeira espanhola combate
ram baixo a ikurriña. Deixemo
nos de tópicos e estudemos 
mais a história. E sobretudo a 
história da Galiza, que náo pa
rece ser o forte de alguns. 
Quic;á seja bom que IFC repas
se o Sempre en Galiza e com
prove qual foi o papel de um 
reputadíssimo republicano es
panhol como Casares Quiroga 
nas vísperas da ratificagáo do 
Estatuto galega no parlamento 
de Madrid. Náo todos estavam 
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de. De todos os jeitos, dizer 
que a mim a estas alturas, dis-
· cusóes sobre· história á parte, ~. 
náo me convence. o esquema 
de que todos ternos que lutar 
juntos contra o estado fascista, 
parece-me urna simplificagáo 
mesmo perversa do que teria 
que ser urna análise da reali
d ade que nos levasse a um 
combate contra Espanha todo 
o radical que se quisser, mas 
f.óra de clichés que só benefi
ciam ao espanholismo. Seja 
como for, nen estamos no trin
ta e seis, nem estamos no tar
do-franquismo, a conjuntura 
política que nos tocou viver é 
outra. A situagáo real é que o 
nosso povo esmorece baixo as 
gadoupas de Espanha e num 
contexto de globalizac;áo a ní
vel internacional que implica o 
genocídio de povos sem esta
do nos cinco continentes sem 
deixar evidencia alguma de 
que um dia existiram. 

Só me resta dizer que se táo 
sórdido vos parece tudo quanto 
se move arredor do movimento 
independentista e do nacionalis
mo em geral , o melhor que 
voces podem fazer é prescindir 
de aparecer nas manifes da CIG 
o Primeiro de Maio e de assistir 
a nenguma manifestac;áo inde
pendentista, já está bem de hi
pocrisia. + 

RAMmoVIDAL 
LIÁNS ( ÜLEIROS) 

Adoro Galiza 
Adoro Galiza porque ten un pa
trimónio humán, espiritual e ar
tístico moito máis rico do que 

outras rexións de Europa de ex- direitos hai tempo recoñecidos 
tensión semellante .. Detesto Ga- noutros lugares. 
liza 'porque d~xá .perder'aarte e·· ·~. 
a cultura porque· mantel as ~ai . ·Adoro Galiza porque comer e 
caro e non r~nge nadá., · .: beber ben é o máis habitual pa-

. ·., .. ; ". · ra os galegas. Detesto Galiza 
Adoro Galiza porqae chaman porque só se. ouve falar en ga-
parvos aos faéh_e.ndq_sos, aos llofas e bebedeiras. 
sobérbios, aos que queren des- Adoro Galiza porque a vida é 
lumbrar co luxo. Detesto Galiza máis cómoda, barata e doada 
porque todo o que. non entende, do que na maior parte dos luga-
o preocupante, o que ten cheira . res que coñezo. Detesto Galiza 
artístico tamén cai na categoriá porque as novas construcións 
de parvada. son ruins, pretensiosas, sen re

Adoro Galiza ·porque cun espíri
to prático atinxtu un eql!iJíbrio 
político démocraticamente onde 
todos podemos viver pacífica
mente. Detesto Galiza porque 
utilizou esta boa vontade para 
deixar esmorecer a língua sen 
resolver o conflito lingüístico. 
Detesto Galiza porque a língua 
e cultura próprias tiveron que 
agardar un século para acadar 

FEDEERReS 

No artigo de Manuel Cao, 
Iniciativas Autonómicas, pu
blicado no número anterior 
(899) aparece un erro por 
omisión. Onde di: "No que 
se retire ao gasto público 
cada vez son máis frecuen
tes as asignacións do per
soal que presta servizos en 
determinadas CCAA'', debe 
dicer: "No que se retire ao 
gasto público cada vez son 
máis frecuentes as asigna
cións de fundos que incor
poran diferéncias nas retri
bución s do persoal que 
presta servizos en determi
nadas CCAA". • 

matar e lixan a paisaxe coa sua 
omnipreséncia. 

Adoro Galiza porque ali me en-
sinaron o español que é unha 
língua enxoita, espiritual, clara, 
na que ler prodúzeme un gran-
de prazer. Detesto Galiza por-
que co arrogante español ela 
mesma quixo asasinar o gale-
go pechándolle as portas do 
ensino e das igrexas, e retraín-
doo ás cortes. 

Adoro Galiza porque os seus 
habitantes felizmente non sofren 
o peso do nacionalismo. Detes-
to Galiza porque os galegos non 
están en nengun modo orgullo-
sos dela. 

Adoro Galiza pola sua capacida-
de -de traballo. Detesto Galiza 
porque moitos dos seus habi-
tantas só saben traballar. 

Adoro Galiza porque a xente 
mantén o seu próprio dialecto. 
Detesto Galiza porque nela se 
fala un galega deturpado, de ex-
presións calcadas, até de mau 
gesto, que para os seus talantes 
é ·mellor que o daqueles que 
afirman defender e ces que ten-
cionan comunicar. 

Adoro Galiza 
porque· non 

Gonzalo ten nada da ri- Adoro Galiza 

ANTES DAS Al/1VIJÓMICA5 
TAMftJ VOU Sl/Slfl. 

A PENS/óf\/,,. . 

xidez e forma-
lismo da so- polasua 
ciedade portu- capacidade de guasa. Detes-
to Galiza por- traballo. Detesto 
que prefire ser Galiza porque provinciana, 
carricenta e moltos_ do$ seus 
átrasada do habitantes só que quitar 
conclusións saben traballar. 
dos vínculos 
con Portug~I. 
Détesto_ Galiza 
porque· rexéita 
Portugal, o que ben podé costar-
nos a nosa cultura. · · 

Adoro Galiza porque a nosa 
política non sofre doentias co-
mo o duplo xogo, patrioteirismo 
e agresividade, e porque os 
galegos só toman a sério a po-
lítica até un certo ·ponto. Dates- ' 
to Galiza porque se afoga a ela 
mesma a sancionar o absolu-
tismo de políticos herdeiros do 
caciquismo. · 

Adoro Galiza polo que ela é. · 
Detesto Galiza até que a adore-
mos.+ 

X.M. SAINZ PENA 
BRUXELAS (BÉLXICA) 

Non son erras, 
son xenocídios 
Unha das cuestións básicas 
para existéncia das persoas, é 
ter garantido o alimento. Nesta 
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Non apareceron os 
directores das 
televisións catalana, 
basca, canária e 
andaluza. Francisco 
Campos, responsábel 
da mesa, dixo que as 
auséncias non tiñan 
maior i_mportáncia. 
Campos é director da 
CRTVG e xa lle saen 
percebes nas virillas 
de silenciar todo o 
que non lle interese ~o 
Bululu. 

Gabrielle ven polo 
Camiño desde 
Frómista. Hai dous 
anos que estudaba 
español en Limoges 
para a grande 
pelerinaxe, a aventura 
da sua vida. Entrando 
polo Bierzo métese 
nun mundo que fala 
galega. Non 
comprende nada. En 
Compostela escoita 
encantada o 
Romance de don 
Gaiteros. Pergunta 
aos tr'oveiros por que 
toda a propaganda 
ignora o idioma 
xacobeo por 
antonomásia. 

Celso Delgado, vice-
presidente do 
Parlamento, puxo-a 
funcionar por 
precaución· unha 
gravadora própria, 
igual que aquelas que 
nunca faltaban nas 
rodas de prensa de 
Fraga cando era 

· ministro do Interior. 
Delgado apresentaba 
as ponénéias·para-6 ~"'-.-
Congreso do PP, nas -que anúncian que 

l:l~ 
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1 invitarán a participar 
1 ao's simpatizantes . 
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'Necesítanse 
urxentemente 
vendimadC?res p~ra o. 
Salnés", di un anúncio 
no Faro de Vigo, do 
dia 12. Os Interesados 
deben enviar -
Curriculum Vitae (sic) 
ao apartado 
445.36600 de 
Vilagarcia. Model9: un 
ano de pemento en 
Herbón, tres de culeiro·, 
en Borgoña e teño 
convalidaqo primeiro., 
de Pastoriles. 

Os iranianos , 
entraron na embaixada 
norteamericana en · 
Teherán en 1979. Na 
legación diplomática, 

1 ninguén talaba persa. 
Os axentes locais da 
C IA entregaban a sua 
colleita en francés e 
inglés. Edward Shirley 
estaba ali de 
funcionário e di que 
vivian nunha nave 
espacial chea de 
cámaras, alarmas, 
teléfonos direitos con 
Virxínia e terminais de 
ordenador. Os diários 
locais sen abrir facian 
monte nun 
despacho.+ 

A XUNTA XERAL DE 

ACCIONISTAS DE PROMO

CIÓNS CULTURAIS GA
LEGAS S.A. CELEBRADA 

o DlA 26 .DÉ XUÑO DE 

1999 DECIDÍU CONVO ... 

CAR UNHA AMPLIACIÓN 

DE CAPITAL DE 8.400 
ACCIÓNS CUN VALOR 

NOMINAL DE 5.000 PTAS. 

ACCIÓN E UN MONTAN ... 

TE TOTAL DE 42.000.000 
CUN PERÍODO DE SUS ... 

CRIPCIÓN QUE VAI DO 

1 DE XULLO AO 30 DE 

SETEMBRO DE 1999: 
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lista actual, este problema ain- Suso Sanmartin Nagasaqui, Panamá, Vietnam, 
Sudán, Irán, Sérbia foron teste
muñas da barbárie militar. ·E ain
da vexo na nosa Galiza xentes 
con camisetas coa bandeira dos 
Estados Unidos! Lamentábel! 

• da nori está resalto; _e-polo que 
se ve', non preocupa ·moito ás 

. institucións. 

Cando unha parte da povoación 
do mundo marre de fame, os 
governos dos países máls pode
rosos do mundo (EEUU, Xapón, 
Alemaña, China e outros) preo-

. cúpanse de ter máis_ armas, no 
canto de dar-
lles solucións 
á vida -das 
suas xentes. 

Todo depen
de do merca
do. Mulleres e 

Cando escoito · 
dicer que a loita 
de clases non 

homes somos , existe, 
unha merca- , t 
doria un pro- pergun orne 

· duto do siste- · como non vai 
ma. existir se cun,ha 
Tempo atrás parte das 
denunciaban fortunas das 
a acumula-
ción de bene
fícios multimi-
11 o o á a r i o s, 
dunha empre
s a · sueca, 
H&M · líder 
mundial no 

persoas máis 
ricas, poderia 
alimentarse un· 
país? ' 

se.ctor téxti 1. . 
As cámaras ·· - -· - . 
d~- equipa da televisión farón a 
países como Paquistár:i ~ Thai-_ 
lándia. Ali moitas _mulleres· tra
ballan quince horas diárias, qun 
salário de dez mil pesetas men-
sais, sen. direito ao descanso. 
Durmen no mesmo: locar onde · · '------'-------------------~ 
traballan, nunhas cor:idicións in- -
frah1,1~anas. ,-. 

. - senvolviménto normal da sua 
nenez. Nenas _e mulle~~s son ~escra~i

zadas nestes países _as.iáUcos 
para que ·empresas có·m·a .a- · Emporiso, cando escoito dicer 
dévandita~·H&M gañen ~ffioitos que a loita de clases non exis
cartos ... Áa portas do .. séct.i1cr· -te, pergúntome como non vai 
vinteun · h·ai meniños traballan-·· existir se cunha parte das tor
do, e nas 'gl!erras. sen un d.e~ ,- tunas das persoas máis ricas, 

poderia alimentarse un país? 

O poder dos EEUU fíxose a 
canta de expoliar nacións e do 
traballo dos emigrantes ao lon
go da história, o imperialismo 
ianqui bombardeou e invadiu 
nacións soberanas. Hirosima, 

E .que fai a vella Europa? Pois 
na última guerra todos contra 
Sérbia! Que carallo lle impor
tan a ianquis, alemáns, ingle
ses españois os direitos da co
m un idade kosovar? Son res
ponsábeis os povos de ter go
vernantes ditadores? Botando 
bombas en hospitais, garderias 
residencias de vellos, autoca
res, solucionanse as guerras? 
Os xenocídios chámanse 
erras? Din que poden mandar 
bombas desde moitos quilóme
tros dando no lugar previsto, e 
teñen erras que costan moitas 
vidas? 

Onde estaban os vixiantes do 
mundo nos xenocídios chilenos, 
arxentinos, dos asasinos Videla 
e Pinochet? Non estarian axu 
dando aos verdugos? Ulos os 
defensores dos direitos huma
nos nas matanzas no Timor 
Leste? Que fan os soldados uni
versais para evitar as mortes 
kurdas? 

Compre xa unha sociedade 
equilibrada, xusta, tolerante, 
máis humanizada. Paz, pan, tra
ballo e liberdade para a humani
dade. Como di Celso Emilio: 

"Camiñan ao meu rente moitos homes 
non os coñezo, Sonme estranos. 
Pero ti que te encontras alá lonxe 
máis alá dos desertos e dos lagos, 
das sabanas e das illas 
como un irmán che falo 
se é tua a miña notte 
se choran os meus olios o teu pranto, 
se os nasos berros son iguais, 
como un irmán che falo· 

XosÉ M. BOLAS CABALEIRO 

Se vostede desexa ser accionista de A N osa Terra 
pode ingresar o diñeiro da seguinte forma: 

• CONTADO: 

-Mediante cheque emitido a favor de ANOSATEBBA. 
- Mediante ingreso nas cantas 2091~0501 ... 61~ 
3.040038976 de Caixa Galicia ou 2oso ... oooo ... 79 ... 
0040233801 de .Caixa Vigo ambas de Vigo, especificando 
"Ampliación de Capital Social Pmmocións Cuturais Ga ... 
lega.S S.A. 6/99" e nome, enderezo e NIF de quen o fai. 

• DOMICILIACION DO PAGAMENTO ATÉ 6 MESES. 

Contra o ingreso emiti.rase resgardo provisório até a enrrega d átulos. Pre-
zo de cada acción: 5.000 pta. Os novos accionistas pagarán unha prima de 
2.500 pta. polo que o prezo final de cada acción para es tes será de 7 .500 pta. 

Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi, 
cinas de A Nosa Terra, sitas na ruado Príncipe 22 babeo, de Vigo. 

, r---------~--------------------•----------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------, 1 

Sr. Director 
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo-á miña canta corrente/de aforras Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 
1 
1 
1 

Data límite: t os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .......... accións da seguinte 
forma: ........ mensalidades de ...... ,. ..................... pta. cada unha. 

• r-11111m_,,~'!«&~ ""'~ 
TITULAR DA CONTA 

Nome .......................... Apelidos ···········~·························· 
30 

'·~,~~' ~"<='..t~ ~ ~~:s: ... ~ Banco/Caixa .......................................... · .......................... . 
......... ; ................................. N. l.F. ..................................... . 
E·nderezo ........................... ~ ........................................... . 

C. P ............................ Localidade ..................................... . 

Província ..................... Teléfono ............................... : ... . 

Profisión ......................................................................... . 

Axéncia Nº . . . . . . . . . . . . Enderezo .......................................... . 

Localidade ............................ Província .................... .-..... . 

. .......................... a ............ de ............................ de 1999 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Asinatura ¡ 
1 1 

1 1 
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As Fundacións Castelao e-Caixa Galicia Xosé Manuel 
Núñez Seixas: preparan o ano Castelao 

/ Editorial Gakixia edit/á inéditos e a sua obra completa 
. 'Criar o Museu 
: Castelao é fabuloso' 

1 ~ P. B Os responsá~is da exposición se, 
1 rán Miguel ro Seixas Seoane , 

A com1moración do cincuenta na parte ~ta e artística, e Xosé 
aniversario da morte de Alfonso Manuel N~f:z Seixas, en canto os 
Daniel Rodríguez Castelao, co- referentes biiliográficos. Por parte 
meza a xerar movimentos entre · de Caixa G liza estase tamén a 
as principais instituci6ns galegas valorar igua mente a realización 
implicadas na memória do na- dunha gran e exposición mono, 
dona.lista. Por parte da Funda, gráfica sobr~ a obra pictórica de 
ción Castelao estase a elaborar Castelao qu~ utilizará un circuito 

completa de Ca$telao que ten en 
catálogo, editará 7 volúmenes mo
nográficos sobre o seu teatro, bio, 
gráfica, correspondéncia, arte... a 
cargo de especialistas como Antón 
Castro, Núñez Seixas, Henrique 
Monteagudo, M. Rosales, Xusto 
Beramendi e Maria Cuquejo. 

O plano de edición contempla a 

saída desde Xaneiro do 2000 desta 
série

1 

de libros que pretenden 
avanzar no coñecimento do pen, 
samento, arte e literatura de Cas, 
telao; Particular importáncia terá 
o volurne de correspondéncia a 
cargo de Núñez Seixas, investiga, 
dor que leva recabado, desde 
1995, máis de 400 páxinas de car, 
tas e ffiisivas. • 

O historiador e especialista na 
história do nacionalismo 
galegot Xosé Manuel Núñez 
Seixas forma parte da equipa 
que desde a Fundación quer ¡ 

restaurar para o vindeiro ano a : 
figura de Castelao. En · 
declaracións a A Nosa T erra 
ao fio do debate iniciado en 
Pontevedra polo BNG ao 
denunciar o estado no que se 
atopan os fundos de Castelao 
no Museu de Pontevedra e a 
necesidade imperante de criar Ó 
"Museu Castelao", sinala que : 
lle parece "unha idea fabulosa't 
e que "desde logo a Fundación ; 
o apoia e asi llo fixemos saber .. 
Luís Bará, concelleiro de . 
Cultura de Pontevedra"; 
Núñez Seixas móstrase 
contundente "nen a obra de 
Castelao é patrifilónio . i 
exclusivo de ninguén nen a su~ 
memória merece que os seus : 
fundos non estexan á vista de ~ 
todos, e nomeadamente nunha 
cidade na que el viveu e a que ~ 
estivo íntimamente 
;vencellado~'. + 

unha ambiciosa programación expositivo diferente reservado a 
que vai recoller diversas facia- grandes esp~s. A sua produción 
nas do seu pensamento e obra. vai retrasa~a por problemas de 

axenda de Cf:arlos Valle, director 
Nunha sesión celebrada o pasado do Museu dp Pontevedra, entida, 
mes de Xullo, A Fundación c~ de que COf\Stlrva o groso e o funda, 
telao aprobou as liñas xerais das mental da l rte de Castelao. Por 
celebracións comemorativas do outra parte o Centro Galego de 
cincuenta cabodano da figura Arte Cont mporáneo (CGAC) 
senlleira do nacionalismo galego mantén como estrela da sua pro, 
do século XX. Nesta programa, gramación qo vindeiro ano tamén 
ción terá un papel fundamental a unha most:rjl do artista rianxeiro. 
colaboración coa Fundación Cai, Mentres o govemo da Xunta de 
xa Galiza e a Editorial Galáxia. Galiza segué sen pronunciarse so, 
Edicións, libros divulgativos, brea opommida de declarar o ano 
mostras artísticas e xomadas mo- 2000 como 1'Ano Castelao''. 
nográficas convertirán no ano 
2000 a figura de Castelao nun re, 
ferente da vida cultural do país. 
A programación definitiva será 
analisada nunha sesión de traba, 
llo a celebrar o 25 de Setembro 
pola xunta rectora da Fundación. 

A colaboración entre a Funda, 
ción Caixa Galiza e a Fundación 
Castelao consistirá nunha mo , 
tra biográfica en paneis que se 
pretende sexa itinerante e de fá, 
cil exposición en coléxios, insti, 
tuto e as ciacións culturais. A 

O marco das xomadas de estudo 
versará sobi;e o tema monográfico 
de "Castelfo e o exílio galego", 
mentras qf.e o Congreso que a 
Fundación traza en colaboración 
coas tres universidades galegas tra, 
tará "Cultura e nacionalismo en 
Galiza na época de entreguerras". 
Será coordenado por Henrique 
Montegudo e Xosé Manuel Núñez 
Seixas e t;1n comité científico 
aportado por cada unha das uni, 
versidades que contará tamén coa 
presenza de diversas personalida, 
des. A Fundación Castelao tenta 
estar aberta a novas tecnoloxias 
con edicións en vídeo e CD,Rom 
de parte destas iniciativas. 

Pola ua banda a E.ditorial Galáxia 
n c laboración coa Fundación 

Castela , aparte de publicar a obra 

1 1 

Borges e os p ogres P.e Santia~o 

~ RAMIRO FONTE 

~s aqueles que viviron, vivimos na 
universidade os equívocos tempos que van 
do tardofranquismo á transición senda mili, 
tantes ou compañeiros de viaxe dos partidos 
de esquerda e que, á súa vez, tif+an, tiñamos 
o vicio da lectura sabernos de que vai a cou, 
sa. Cando eu cheguei a Santiago era doado 
entrar nun daqueles cuartos dos pls?s dos 
progres, procurar coa ollada nas estanterías 
de madeira barata (¡canto lle deben ó funa, 
pán os cascallos da nosa intelixencia!) ~ 
atopar aliñados, case sempre nas edicióris de 
Alianza, os libros de Jorge Luis Borges. Es, 
tounos vendo agora, vivísimos, nos anaqueis 
da lembranza. Sei que son El Aleph, Ficcicr 
nes, Historia Universal de la infamila ... Era 
frecuente que estes libros convivisen cos 
tochos das pirateadas edicións de Lenin ou 
de Marx (creo que os teimudos sociais da 
boina sempre confiscaban alguñha nos re, 
xistros), porque o cierto é que eu non coñe, 

dn naquel tempo a ningún progre ilus do 
que non citase a obra do cego arxentino 
que non fose especialista en "El jardín d los 
senderos que se bifurcan" ou en "La in 
sa". Porque ademais el, o Mestre, podía ser 
refuxio de metafísicos como de tanguistas 
vocacionais. Ler a Borges era unha asigna, 
tura (se cadra unha das máis importantes) 
que todos tiñamos que aprobar. Tempos. 
fermosos aqueles nos que latabamos ás da, 
ses para vivir e ler. Penso que, por riba de 
calquera diferencia ideolóxica que moitos 
puidesen terco personaxe boanaerense, soía 
prevalecer o amor pola súa obra. 

~ela trindade de grandes escritores ar, 
xentinos, da que Borges formaba parte con, 
xuntamente con Sábato e Cortázar, el era o 
único que tiña án grupo de seguidores que se 
recoñecían entre eles, como se fosen mem, 
bros dunha confraría. Algún día debería es, 
cribir un canto cunha serie de personaxes 
unidos pola mitomanía borgiana. Estou certo 
de que nunha ocasión entrei nun deses pisos 
dos que falei antes e, para o meu abraio, esta, 

1 1 
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ba empaliado con pósters; fotografía.$ e . 
anacos d obra de Borges. E cando mepos 
paradox que moitos daqueles progref que 
xogaban o pelello nas manifestacións ~ontra 
a policía ou se implicaban nas xuntanl:as ile, 
gais ( tód as xuntanzas el.Wl ilegais) fqsen 
admirad~res de Borges e seguisen séndoo · 
despois de que el, o mestre, se refuxi.arla na 
cegueira ·de seu para non querer ollar de 
fronte os acontecementos tráxicos da ~úa pa, 
tria arxentina. Creo que, entre os ácratas, 
eran moitos os borgianos. Houbo quen quixo 
batizarse con sobrenome de Macedonio (por 
Macedonio Fernández) e a outros deunos 
por adentrarnos na sabia bohemia do · 
mesmísimo Cansinos, cornpartillando con el 
a mesa de mármore infeliz dos tertulianos 
trasnoitadores. 

~mo a obra de Borges é un labi~into _ 
con moitos engados irónicos, a uns arras, 
trounos a unha seria pedantería e a outros 
a un verdadeiro amor pola lectura e polos 
escritores. Nunca logrei saber por qué o 
fragmento rnáis citado do arxentino era 

.. ~· ·- ·-- ----- --- ---·~ --- ____ _. -.¡- ... . -- -
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Censura ou falta de espaz:o? ; 
Unha das obras de c:_as'91ao , 
que segue sen exponerse 
no Museu de Pontevedra. 

i 

1 

. ! 

aquel de "yo que todos los hombr~s he 
sidol.." que nunca adiviñei de que edición 
o tQÍnahan, porque Borges borrou este Pº' 
ema das:definitivas edicións da súa poesía. 
Creo que eu mesmo puiden salvarme de 
Borges converténdorne·nun cpnstante 
lector da súa poesía. Era inúti~ discutir 
con tanto especialista e dicirlles que eu 
comezaba a pensar, como sigo pensando, 
que a poesía de Borges será o máis perdu, 
rable. E que Borges é, como el quixera, un 
grande poeta escondido nun poeta menor 
de antoloxía. E que debaixo dese Borges 
que é un filón para os teóricos (os inteli, 
xentes) da literatura pervive seJllpre un 
Borges que emociona e que sabe ser, can, 
do a el lle peta, sentimental e cercano. 

$.sabemos o difíciÍ que resulta acep, 
tar etiquetas que definan a un mesmo a 
certas etapas da vida pero o certo e que 
seguimos sendo moitos aqueles que, entre 
tódolos mozos que puidemos ter sido, nos 
sentimos satisfeitos por ter sido progresis, 
tas e borgianos. • 

/ 
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• Neira Vilas, homenaxeado pala Asociación de Escritores 

A homenaxe "O escritor na sua 
terra", que organiza con carácter 
anual a Asociación de Escritores en 
Lingua Galega, chega á sua quinta 
edición coa figura de Xosé Neira 
Vilas como centro dos actos. Ce
lebraranse en Gres (Vila de Cru
ces), aldea natal do escritor, e 
iniciaranse coa descuberta dun 
monolito comemorativo e coa 
plantación dun madroño galego, 
árbore vencellada ás letras. Xa pa
sada a unha do mediodia, no sa
lón de actos do concello entrega
rase a Neira Vilas o máximo ga
lardón da asociación, a letra "E" 
de escritor, feita polo escultor 
Manuel Coia. A Asociación 

recoñece "a fidelidade á língua 
própria de Galiza, cultivada 
exemplarmente desde as suas rai
ces populares e cultas até facer de
la un monumento literário ofere
cido a milleiros de leitores". Ta
mén se reseñan as suas activida
des a prol da cultura e das letras 
na Galiza, Arxentina e Cuba. 

Como é habitual, despois dos 
actos no concello, haberá un 
xantar de confraternidade co es
critor Neira Vilas. Outros anos 
foron homenaxeados Antón 
Avilés de Taramancos, Bemar
dino Graña, Manuel Maria e 
Maria Xosé Queizán. • 

Viñetas de "Cita na Habana" de Fran Jaraba, prémio Ourense de B.D. 

• Suso Sanmartin 
e Fran J araba, 
prémios de 
banda deseñada 
Suso Sanmártin ven de ser 
galardoado en Ourense co premio 
ao mellor aútor nóvel en banda 
deseñada. Sanmartin, colabora, 
dor de A Nosa.Terra, xa gañara 
na mesma cidáde o premio da 
"Bienal de Caricatura" e fora en, 

carregado de 
realizar a 
portada do 
Fanzine das 
xornadas na 
edición do 
pasado ano. 
O galardón 

. está dvtado 
con duascen, 
tas mil pese, 
ta5 e seralle 

:::~:~n:1 de Suso entregado na · 
abertura das 

Xornadas de Banda Deseñada, que 
se desenvolven do 1 ao 9 de Ou, 
tubro. _ 

Por outra parte, coincidindo coa 
saida do comic da sua autoria, Ci, 
ta na Habana, o debuxante e ilus, 
trador Fran J araba ven de ser es, 
collido polo xuri prémio Ourense 
de Banda Deseñada. O galardón, 
anual, entrégase durante as xoma, 
das de banda deseñada, a prirnei, 
ros de Outubro. ]araba ten unha · 
traxectoria "histórica" na B.D. do 
país, que arrinca xa en 1979, xun, 
to a Xan López Domínguez e Mi, 

guelanxo Prado no grupo ''Xofre". 
Cita na Habana, que ~tá no prelo, 
é unha historia cuxo protagonista 
é un emigrante galega que busca 
en Cuba á muller que quere. O 
prémio Ourense recaeu en ante
riores edicións en Xaquin Marin, 
Agustín Femández Paz, A Nosa 
T erra, Fausto lsorna e o Festival 
da Coruña ''Viñetas desde o · 
Atlántico", entre outros. • 

•Animación 
nas prazas 
do casco vello 
de. -Pontevedra · 
Xa comezaron o Venres 1 O e o 
Sábado 11 as actividades progra, 
madas polo concello de Ponteve, 
dra para un Setembro de anima
ción no casco vello. Queren con, 
vertir a zona histórica, tras 
emprender o proceso de peonali, 
zación, nun "grande espazo 
comercial, cultural e de ócio". O 
grupo de teatro na rua Equinoccia 
actua os dias 17, 18 e 19 de 
Setembro pero, tamén habera 
Teatro de Monifates con Seis De~ 
dos e Tanxarina na praza da Ver, 
dura o mesmo dia 17. Na praza da 
Leña, o Sábado, contos e choco, 
late con Maria Campos, T areixa 
Alonso, Dolores Hermida, 
Raquel Méndez, Candido Pazó e 
Carlos Blanco. Os Quinquilláns 
ha praza da Ferrería, actuan o Do, 
tn4igo. o plano de animación 
culturar continua do Martes 22 
ao Sábado 25 con intervencións 

artísticas nas· prazas; haberá quen 
pinte, quen faga cerámica ou 
quen elabore instrumentos tradi, 
cionais. Por último, o Sábado 25, 
festa infantil na praza de Santa 
Maria co grupo Migallas.• 

• Antón Patiño 
~ expon as suas 

I maxes líquidas 
A Estación Marítima da Coruña 
abre as suas portas desde o 15 de 
Setembro coa mostra lmaxes LJ, 
quidas, con traballos realizados 
por Antón Patiño desde hai cin, 
co anos. O título da exposición 
refírese á importáncia que o pin, 
tor, nacido en Monforte de 
Lemos hai cuarenta e dóus anos, 

· dá á fluidez das irnaxes. Cadros 
brancos adicados a Lois Pereiro 
no momento da sua marte -xun, 
tos colaboraron na revista Loia a 
finais dos setenta-, pinturas máis 
recentes corno Beira do océano e a 
montaxe Chuvia oblicua, prepara, 
da expresamente para esta mostra 
do concello da Coruña, son 
alguns dos contidos. O catálogo 
da mostra inclue un texto de Ma, 
nuel Rivas no que sinala que Pa, 
tiño explica ao espectador que a 
arte continua sendo necesária 
"porque mostra o lado oculto da 
realidade, o que latexa detrás da 
apariéµcia". Hai tres anos que o 
pintor~ protagonizara amostra 
Mapa ingrávido no Centro Galego 
de Arte Contemporánea.+ 

• Primeiro 
festival 

· do rio Dez nas 

fragas do Eume 
Un grupo de xóvenes do canee, 
llo de Monf ero, coa ax u das das 
xentes dos arredores, organiza o 
I Festival do Rio Dez, na Ponte 
Dez en Val do Xestoso, moi per, 
to da zona Sul do Parque Natu, 
ral das Fragas do Eume. Celébra, 
se o Sábado 18 de Seternbro a 
partir das oito da tarde interve, 
ñen os seguintes grupos: Muxa, 
rega, das Pontes, Repique na 
Vrea, de Xestoso, Serralhe,aí, de 
Ferrol e Burela, e Os 
Papaqueixos,_ da Coruña. Este úl, 
timo grupo aproveita para apre, 
sentar o seu novo disco.+ 

. . • Debate sobre a 
lei do audf visual 
A Xunta e a Fundación Aragua, 
ney organizan unha Xomada de 
Estudo sobre a Lei do Audiovi, 
sual de Galicia, que se celebra do 
día 20 de Setembro no Clube In, 
temacional de Prensa de Com, 
postela. Nela estarán presentes a 
directora xeral de comunicación 
social e audiovisual da Xunta, 
Rosanna López Salgueiro e o 
presidente do Consello de 
Audiovisual de Catalunya, Luís 
de Carreras. Participan nunha 
mesa redonda sobre o futuro do 
sector o director da TVG, Anxo 
Quintanilla, o presidente da 
Asociación de Produtoras Inde, 
pendentes, Luís Collazo, e 
Ramón Domfnguez, patrono da 
Fundación Aragu.aney.• 

• Concursos no 
Museu do Humor 
de Fene 
No Museu do Humor de Fene 
queren seguir animando cada vez 
a máis persoas a que vexan a pers, 
pectiva máis alegre da realidade 
e, por iso, se lanzan cos concursos 
"Curuxa do Humor" e "O humor 
na escala". O primeiro está dirix:i, 
do a calquer persoa que use a lín, 
gua galega : ten unha vertente 
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gráfica e outra literária. Cada un, 
ha delas, ten un premio de 
150.000 pesetas e unha "Curuxa 
do humor", deseñada por Francis, 
co X. Pérez Porto. T amén hai un 
prémio especial, coa mesma dota
ción, ao que poden optar meios 
de comunicación, xornalistas e 
escritores que se signifiquen polo 
seu fabor a prol do humor. O pra, 
zo remata o 20 de Outubro. 

Para rnáis novos está dirixida a 
convocatória do "Humor na esco, 
la", na que un dos requisitos para 
participaré non ter máis de 18 
anos. Tamén solicitan traballos 
gráficos ou literários, ainda que só 
un en cada vertente. O prazo re, 
mata o 2 de Novembro. Para to, 
dos os interesados, está dispoñíbel 
o telefono 981341 451.• 

• Setembro 
olímpico en Vite 
Desde primeiro de mes o bairro 
compostelán de Vite vive a 
Olimpiada Deportivo Cultural, 
que chega á VIII edición. Tras 
unha semana de cinema ao ar li, 
bre, tócalle o tumo aos deportes: 
futbiño, brilé, balonvolea e ba, 
loncesto. Até o Venres 24 des, 
putan enconcros equipas can su, 
xerentes como os HooUgans de 
Vite, Os Picheleiros, Me caji na 
Mari Lus, Kunta Kinte l1 ou as 
Cascelao Atléticas.• 

• Un paseo fotográfico 
pala praza Ojemáa ... El ... Fná en 1418 

Ricardo Bará propón un paseo pola praza Djernáa,El,fna, a &onteira 
dentro da cidade de Marraquech, povoada por funambulistas, busca, 

vidas e mulleres que se tatuan coas cores máis chamativas. As 
fotografias de Djemáa-El-Fná, 1418, pendúranse desde o 22 de Setem, 

bro até o 12 de Outubro na Sala dos Peiraos de Vigo e van 
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Quentura 
da lembranza 
Titulo: O atentado. 

Autor: Xosé Femández Ferreiro. 
Editorial: Xerais. 

Xosé Femández Ferreiro é autor 
que non precisa presentación, ta, 
refa que obviamos pois dela nos 
releva a sua aréola de clásico que 
porta este membro fundador do 
grupo Brais Pinto. E, xa se pode 
dicer, autor clásico que desde A 
noite (1959) amasará unha clara 
vontade de renovar o tecido lite, 
rário (afán que lle foi recoñecido 
máis na pr a que na poesia; pre, 
cisamente por iso hoxe queremos 
comezar citando o título arriba 
indicad ) abríndoo a novo espá, 
cios, pouco ou nada explorados 
deica entón. Western, best,selleT 
( onsideram ta eciqueca co, 
mo indicativa de un decerminado 
ti de escrica na que prima a es, 
trutura do contido sobre a forma, 
facilmente identificábel e con ca, 
racterísticas supraxenéricas) au, 
cóccono, ciéncia ficción, a novela 
" inematográfica", p icolóxica ... 
e máis recencemente as hi tórias 
d m o da ua penúltima entre, 
ga (Comedo nas maru, 1977), un 
medo perceptibelmente tirado do 
ámbito das tradicións. Ora ben, 
da narrativa falando, són dous os 
títulos que sobrancean no seu car, 
pus particular: A morte de Frank 
González (1975) e Agosto do 36 
(1991); os demais títulos fican si, 
tuados ao seu redor, cada un na 
sua parcela pero sen acadar a per, 
cepción de nengun dos dous. 

Este é o contexto no que chega a 
nós a derradeira entrega: O a.ten.ta, 
do. E o que primeiro hai que indi, 
car é que se trata da continuación 
(ou segunda p-arte) de A ceo aberro 

Xosé Femández Ferreiro. 

( 1981). Xa o mesmo autor indica 
en palabras prévias ao discurso no, 
velístico, engadindo que "as suas 
fronteiras están perfeitamente de, 
limitadas, polo que poden ser con, 
sideradas narracións autónomas". 
Son precisamente estas palabras 
de Fernández Ferreiro as que xusti, 
ficarán as mínimas referéncias que 
fugamos a A ceo aberro, adernais da 
incuestionábel realidade de que 
para a maioria do leitorado (presu, 
mimos) é como se non existira esa 
primeira parte que vira a luz hai 
18 anos. Pero é preciso dicer algo, 
como mínimo é necesário indicar 
que A ceo aberro é unha novela de 
infáncia. O atentado complemén, 
taa, nela están os anos que van 
desde o servizo militar á morte. E é 
unha novela de emigración cons, 

truida arredor do poder das lem, 
branzas de Cándido, protagonista 
e fulcro narrativo do discurso. En 
realidade a novela está construida 
mesturando os flash,ba.ck das ana, 
lepses (que dan canta do aconte, 
cer vital do protagonista deica o 
mento) coa acción que vai avan, 
zando deica o clímax final. 

Contada por un narrador en ter, 
ceira persoa é tamén-unha novela 
de clara filiación realista, féito po, 
lo cal teñen mesmo máis releván, 
cia todos aqueles factores que in, 
ciclan na verosemellanza. Precisa, 
mente, a propósito do tempo, a 
pesar das múltiples referéncias 
que do seu paso hai, algunhas ve, 
ces semella un tanto confuso. Se 
iso é provocado pala conxunción 

do tempo psicolóxico e tempo da 
história, por moi comprensíbel 
que sexa a táctica, coidamos que 
debera estar mellar xustificado. 
Nunha primeira leitura asi nos 
parece. Mais seguindo no que 
atinxe á verosemellanza hai des, 
coidos ben máis graves. Por exem, 
plo no estilo, que para acadar a tal 
verosemellarua son moitas as cor, 
das que hai que temperar. Acon, 
tece que a se, 
lección lin, 
güística esco, 
lleita para os 
diálogos é, por 
veces, bastan, 

-te desacerta, 
da. Diálogos 
como "penso 
que non debe 
preocuparte 
en exceso" 
(páx. 44) ou 
"se ben co pai 
tan enfermo" 
(páx. 93) pa, 
recen máis 
que nada sai, 
dos dun can, 
doroso cadro 

Trátase 
dunha 
novela da 
emigración, 
realista, 
escrita en un 
tonamábel 
que por 
veces mesmo 
se mella 
extracto do 
tradicional 
cadro de 

de costumes costumes. 
onde a língua 
está en fun, 
ción da imaxe 
amábel que se nos pretende trans::_ 
mitir, e non opera como instru, 
mento caracterizador dos persona, 
xes. Outra explicación a isto po, 
deria ser a inxeréncia do narrador, 
o que contrasta con -outras pasa, 
xes (por exemplo cando quer tras, 
mitir a vida rotinária de-Cándido) 
onde o narrador se mostra frío e 
eficaz. Para máis, na páxina 94 
obsérvese o diálogo segui.nte: "
Deséxoche moita sorte na túa 
avenuira mexicana ... ", "-E eu a 
ti na túa aventura madrileña". E 
nen queremos entrar a falar do 
que supón considerar como unha 
aventura fenómeno tan desgracia, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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canta de libros 

A guerra 
dos adolescentes 
Jaume Cela (Barc~lona, 1949) é o au, 
tor de Silencio no corazón, unha no, 
vela que narra a experién, 
cia da Guerra do 
36 a través de 
dous adolescen, 
tes que, dias máis 
tarde do 18 de 
Xullo, viven a 
chegada do confl.i
to á sua vila, en 
Cataluña. Ali a 
represión e a mobi, 
lización para 
defender a causa 
republicana afecta, 
rá a todos os vici, 
ños. Cela -autor 
doutras novelas en catalán- gañou con 
este traballo o prémio Abril, convoca, 
tória organizada por Editores Asociados, 
unha agrupación da que forma parte 
Galaxia, e El Corte Inglés . Traducido 
por Leandro Garcia. + 

A lírica na corte de 
Gomes de Trastámara 
En cas Dona Maior mergulla ao leitor 
na corte de Rodrigo Gomes de T rast§., 
mara, señor galega do Sé, 
culo XI11 , que Ya, 
ra Frateschi Viei, 
ra utiliza como 
veículo para ex, 
plicar a relación 
entre as cortes e o 
espallameD.to da 
lírica galego,por, 
tuguesa. Esta pro, 
fesora de literatura 
portuguesa no Bra, 
sil explica o labor 
dos trovadores na 
corte seño_rial galega 
e reconstrue a vida de Rodrigo Gomes 
e da sua muller, Maior Afonso de Me, 
nese5~ Nas pá.Xinas do libro, a Campos, 
tela do século Xlll. Aparece en 
Laiovento.+ 

O mundo de Cándido 
Cando se publicou Cándido, no ano 
17 59, axiña se converteu nun éxito de 
vendas. Voltaire con, 
centra nesta obra 
todas as suas críti, 
cas a unha socieda, 
de que se mira o em, 
bigo e cuxas mentes · 
pensantes xus~ifican 
guerras e desastres 
como unha forma de 
progreso. Na sua xé~ 
nese estivo presente o 
terremoto de Lisboa 
de 1755, cuxos efectos 
devastadores 
afectarían moito a Fré\n~ois,Marie 
Arouet, ou sexa, Voltaire. Agora tra
duce o libro Henrique Harguindey pa, 
ra a colección de peto de Xerais. + 

O que pasou no 36 
en Lugo 
Alfonso Santos Alfonso interesous,.e
por un sumário instruído a sete tügue, 
ses e rematou es, 
crebendo a na, 
rración histórica 
contida en La su, 
blevación militar 
de 1936 en Lugo, 
de Ediciós do Cas
tro. Este avogado 
da cidade da Mura, 
lla reconstrue as 
vidas de moitos dos 
fusilados e paseados 
durante o levanta, 
mento militar gra, 
cias aos tesmufios 
orais e os segredos que gardan os arqui, 
vos. O autor destaca como datos inédi
tos os referidos á implantación da ma, 
sonería en Lugo. + 
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Leituras I~ 
(Ven da páxina anterior) 

do como a emigración, forzada ou 
voluntária. En resumidas contas, 
en xeral, os diálogos son a peor 
parte da novela. Non ahondando 
o antedito, hai veces que sobran, 
simplemente aparecen sen máis, 
sen engadir nada sign~~cativo. Pe
ro, afortunadamente, non sempre 
é asi. Digamos que alternan diálo
gos mal construidos e/ou que so
bran con outros non só perfecta
mente verosímiles e funcionais se
nón que son un excelente coad-

- xuvante á hora de criar ese clima 
de saudade qu~ é. do máis salientá- . 
bel da novela. ' 

É de sinalar tamén que todo xira 
arredor de Cándido porque o seu 
poder evocador é tal que compón 
a história de princípio a fin. Tan
to que mesmo o narrador pt4lci
pal está ás suas ardes. Fai e desfai 
de tal xeito que ás lembranzas de 
Cándido artellen e dean .corpo á 
história, mentres o narrador só to
ma decisións transcendentes no 
remate, sen brusquidades, con to-
da naturalidade, ainda que poida 
ser interpretado como recurso ex-
. tremo para rematar a história pen
samos que o título da novela non 
xustifica esta interpretación. M~s
mo poderla parecer que o próprio 
Cándido fora sempre o narrador, . 
pero é imposíbel. Para o que en 
poder é para distribuir os lugares. 
Por un lado Madrid, un Madrid . 
en vias de desenvolvimento pero 
que xa mostra como unha urbe 
devoradora, como lugar para o 
presente, para un presente anodi
no, sen personaxes e vulgar. Por 
outro lado está a Galiza, Fonte
fria, Souto, ;~olveira, Mdnforte, 
Vigo, Lugo, A Coruña, Sanfiago, 
o Courel, Serra d~ ~oa, A Cabe
za de Meda, a .forzp. é afouteia do~ 

; anos mozps, son b. antídoto con 
· que Cándido amortece os golpes 
que_ reéibe da G _ran Vía, Catro 

.'. C:;uniños, Pr~ Maior,: San Ber
nardo; Praza de Oriente, Ahllansa. 

. e a Estación do Norte (porta de 
entrada a un Madrid que se presu--' 
mía rede1:1tor e porta de bída da 
cicla.de asoballadora cara a lib~ra- ' 

1 

ción da lembJ!anza da Gali'za), Ci
beles ... Agora qúe vai vello e a sua 
vida é a rotina. 

Unha vez dito isto, confiarnos en 
que ninguén agarde de· O atenta
do algo parecido á novela negra, 
policíaca ou similar. Nen moito 
menos. T ráta;;e dunha novela da 
emigración, realista, · escrita ell' 
un ton amábel que por veces 
mesmo semella extracte do tra
dicional cadro de costumes, de 
leitura agradábel só pex~da polos 
descoidos anteditos. E tamén 
unha novela onde os personaxes 
fanse queret; como-se ·estivera
mos le;ndo a·história .dun coñeci
do, e esa·é unha das suas virtudes 
máis salientálJeis. 

Ainda que o au,roi a presenta 
come> reaUda~_e }ndependente 
de A ceo aberto, ~nfran ganas de 
reler e.sa primei'ra paire, e de 
pensar como seria a novela to- . 
tal: as duas xu~tas, ünha vez re- - -
tocados os aspectos pertinentes. 
Sen dúbida, o resultado seria 
unha novela de rnoita máis en
tidade. E tanto a agradecería es-
ta temática da que semella que 
nunca se esgotará. • 

XOSÉ M. EIRÉ 

San Sebastián, 
equilíbrio, 
compromiso e 
realismo 

Dezaseis títulos i~éditos, entr~ . ~~. . · 
os 190 que nesta .~.~~~-:, 
ocasión compo
ñen a oferta fíf
m ic a, optarán 
pola Concha de 
Ouro, máximo 
galardón do 
Donostiako Na
zioarteko Zinemaldia/Festival · 
Internacional de Cine de San 
Sebastián, que inaugura a sua 
cadraséxima sétima edición. 

.As imaxes de Munford, último 
traballo. do norteamericano 
Lawrence Kasdan, história ínti
ma en 'clave de comédia c~nha 
consulta psiquiátrica como 
principal cenário, poñerán en 
marcha a pesada maquinária 
<leste veterano encentro cine
matográfico, que impulsa o seu 
movimento en duas engranaxes 
nucleares, a Sección Oficial e 
Zabaltegi/Zona Aberta, aparta
do este último no que tomarán . 
parte 35 títulos de 20 países. 

Os dezaseis filmes da Sección 
Oficial compoñen -en pala
bras do director do certame, 
Diego Galán- "unha diversa e 
equilibrada representación da 

- m~is recente produción inter
nacional, que n 'esta ocasión se 
caracteriza pelo seu corripromi- -
so coa real'idade máis actual" . 
Entre os -participantes ton vo
cación de figurar no palmarés·' 
están Jaime, hisfória realista 
sobre a infáncia adversa dun , 
neno na c~dáde de Porto da 
autpria do port~gués AntÓni(!l ;. 
Pedro Vasconcelps, After the 
Truth/Nada máis que a verdadé', 
o-horror nunca, cesa, de Rolan 

_, Suso Ritchter, hipotético xui
zo na Alemana de h{)xe a Jo
seph Mengele, o infausto "an
xo da morte" de Auschwitz, 
Jonas et Lila, a demain, na que 
o suizo Alain T anner retoma a 
história do sua fita de hai vin
tecinco anos, ]onás que aurá 25 
ans en l 'an 2000 , La maladie de 
Sachs/A enfermidade de Sachs, 
do francés Michell Deville 
história dun médico que non é 
quen de evitar padecer as pe
núrias dos seus doentes, a ta
mén francesa e ' est quoi la 
vie? /Is to é a vida?, de · Franco is 
Dupeyron; Orfeu e Eurídice, de 
Carlos Diegues, histórico 
membro do Novo Cinema Bra
sileiro , Xizhao/Baños , do xove 
chinés Zhang Yang ; The Red 
Ribbon/A fita vermella, de vete
rano. iraniano Ebrahim Hata
mikia, Th.e Croissing/A encruci, 
llada, da holandesa Nora Hope, 
Soft fruit/Froita delicada ,-da 
australiana Christina Andreef, 

_ Under the . sun/Baixo o sol, do 
sueco Colín Nutley, ou Miss 
]ulie , ollada sobre o drama do 
sueco August Strindberg a car
go do norteamericano Mike 

Anjelica Huston. 

Figgis. A representación espa
ñola no apartado d~ competi
ción corre a cargo de Gracia 
Querejeta, ~o seu últiµ10 traba-

· lle , Cuando vuelvas a mi lado . 
· Os outros tres filmes con pre
senza espa-
ñola integra-
dos nesta 
sección, La As tres 
lengua de las 
mariposas , 
adaptación 
de tres rela
tos de Ma
nuel Rivas, 
guion i zad a 
por R afael 
Azcona, diri; 
xida por José ' 
Luis C uerda 
e rod ad a na 
sua, prática 
-to talidad e na 
· vila ourensá 
de · All a:riz , 
Volavérunt , 
de Bigas Lu
na; · ~ The .rar 

anuais 
efüdes 
da singular 
farola do 
donostiarra 
paseo da 
Concha irán 
para Vanessa 
Redgrave, 
Anjelica 
Bu~tone 
Femando 
Femán
Gómez. 

ven ... never
more, de T i
nieblas González, participan 

· .fora de concurso . 

Duas actrices e un actor 

As tres anuais efíxies da singu
lar farola do donostiarra paseo 

da C oncha, represen tación do 
Prémio Donóst ia, galardón á 
traxectó ria profisio n al (non 
necesariamente acabada), irán 
parar este .ano ás mans de duas 
actrices e un ac to r : Van essa 
Redgrave, An jelica Huston e 
Femando Femán-Gómez. 

Un ciclo dedicado ao mestre 
do melodrama, John M. Stahl, 
o ut ro á coméd ia italiana do 
"boom desarrollista" dos 60 e 70 
e outro máis á obra completa 
do francés Berttand T avemier 
(presiden te do xuri in terna
cional desta edición), asi como 
un ha escolma especial do cine 
de Alfred Hitchcock, no cente
nário do seu n acimento (que· 
contará coa presenza de duas 
das suas "loiras-fetiche": Tippi 
Hedren e Eva Mal)ie Saint),, 
completan, coas hab ituais sec
cións Ma# in Spanish ou a Se
lección da F.1.P.R .E.S .C.I. (Fe
deración Internacional da 1 

Prensa Cinematográfica), o 
groso da programación do festi
val donostiarra, este ano en
fron tado á proba de fogo da es
trea da sua novidosa e flamante 
- e discutida- sede: o vangar; 
dista n ovo Palácio de Congre
sos, ubicado no espazo do an ti
go e modernista Kursaal. • 

MIGUEL CASTELO 

frCC1óN . 5. CONTOS 
MALVADOS 

Xurxo Borrazás 

2. IMAxEs 
DA FATIGA 

Dionísio Pere ira 
A Nosa Terra l. ELA, 

MALDITA ALMA-- ,._ 
Manuel Rivas. 
Galaxia 

2. No VENTRE. ~ 
DO SILENCIO 

Xosé L. Ménd~ Ferrin .... 
Xerais -~ 

3. MORNING STAR 
Xosé Miranda 

X erais 

NoN fiCC1óN 

3.MARUXA 
MALLO 

Carme Vidal 
ANosaTerra 

::-

4. A TRIBO SABE 
Vázquez Pintor 
Xerais 
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Xerais 

4. Ü LAPIS 
DO CARPINTEIRO 

Manuel Rivas. 

l. BREVE 
HISTORIA DO 
NACIONALISMO 
GALEGO 

5. EcoNOMIA 
DE GALICIA 

Albino Prada 
Xerais 

Xerais 
Bieito Alonso Fdez. 
ANosa Terra 

Librari.is consult,1da~: 
Ccfftahón .(Vigo). Couceiru (A Coruña). Índice (Ferro!). Michdrna (éontcvcdra). 

Pcclrc1rn e A Palcwrn Perclucla (Santi,1go). Srmto (Lugo). Torga (Ourcnsc). 

A NOSA TERRA · 

Dogma 95, 
o sunami 
de fin século 
1) Rodar en escenários naturais. 
2) O son e as imaxes deben ser 
gravadas no mesmo intre, sen 
engadidos. 3) A cámara debe ser 
portada coa man. 4) A rodaxe 
farase en cor, sen utilizar focos 
que non poidan ir suxeitos a cá
mara. 5) Está proibido o uso de 
filtros e lentes especiais. 6) Dé
bese evitar todo tipo de acción 
superficial (armas, asasinato ... ). 
7) N on están perm itidas as diso
ciacións espaciais e temporais (o 
fi lme ocorre aqui e agora). 8) N n 
se aceitan películas "de xénero". 
9) O formato a ut il izar será o de 
35 mm. 10) O director non de
be aparecer acreditado. 

As anteditas norrÍlas conforman 
o "voto de castidade" redactado o 
dia 13 de Marzo do 1995 en Co
penhagen polos directores Lars 
Von T rier e Thomas Vinterberg 
coma documento fundacional do 
grupo Dogma 95, ao cal e unirían 
posteriormente Christian Levring 
e S¡¡sren Kragh Jacobsen. Von 
T rier recoñecia nunha entrevista 
que algunhas das normas recolli
das nel eran paradoxos, pero e 
defendía alegando que o mesmo 
sucede cos dogmas rehxio.sos. Na 
explicación que os próprios mem
bros dan do seu xuramento e da 
razón de ser do seu grupo, se con
sideran iniciadores dunha revolta 
necesária'. na forma de facer cine· 
e sempre coma colectivo, non c~ 
ma criadores individuais. Segun
do eles, o cinema actual precisa 
unha rexeneración, xa que, da 
mesma forma que no 1960, é pura 
cosmética. Naqueles intr , aqui
lo forzou a aparición da Nouvelle 
Vague, que troux unha fr cura 
precisa, pero que non mud u 
completo a face do cinema r 
c~lpa da sua mensaxe indivi ua¡ 
lis a. Esa nova onda n n podía (a 
causa de e ncepto e ma d 
" " b d D autor , que os mem ro e og-
ma 95 consideran burgués e de
masiado romántico) ser máis for
te que o homes que estaban de
t rás de la. Os pontos denant s 
enumerados no voto de castidade 
serian a base para loitar contra a 
decadéncia do cinema actual, pa
ra volver á "inocéncia perdida''. 
A comparan za có movimento 
francés de onde sairon Resnais 
Truffaut ou Godard foi resaltad~ 
tamén por xente tan pouco sos
peitosa de parcialidade ou opor
tunismo coma Bertrand T aver
nier; e , de forma semellante ao 
que aconteceu na estrea de "O fi
nal da e~capada" ou "Hiroxima, 
mon amour", a crítica ten discutí-

.. de;) fortef!:lente se Dogma 95 e as 
suas propostas fílmicas son a to-
madura de pelo dun grupo de pre
suntuosos ou o futuro do cinema. 
As duas primeiras producións do 
grupo ("Celebración" de Vinter
berg" e "Os idio tas" de Von 
T rier) xa foron estreadas na Gali
za, ainda que de forma moi limi
tada e nos circuitos de versión 
orixinal, xa que o pulo dos pré
mios obtidos en distintos festivais 
non parece reclamo publicitário 
dabondo na actualidade se non 

L -



A NOSA TERRA . 

"promocionas" algun programa 
televisivo. 

A primeira en recibir estrea, tan
to nos festivais coma nos cine
mas, foi a fita de Von Trier, dado 
que xa era coñecido por filmes 
coma "Europa" e "Rachando as 
ondas", e atraer asi a atención so
bre o conxunto. ''Os idiotas" é un 
filme con vocación de polémico e 
visceral, cunha estrutura que in
tercala a história con fragmentos 
dunha entrevista que o director 
fai aos personaxes. A trama relata 
as accións dun grupo de persoas 
que se reunen para simular que 
son deficientes psíquicos e provo
car as reaccións da xente, ao tem
po que se liberan dos formalismos 
e as convencións sociais. A fita 
comeza cunha destas "actua
cións", na que implican a unha 
mull r, abatida animicamente, 
chamada Karen, que decidirá se
guil s e intentará comprendelos, 
chegando a se sentir con eles co
ma nunha família. Constitue esta 
unha p rsonaxe externa que ser
ve para representar as próprias 
dúbidas do espectador sobar das 
intencións e formas do grupo. A 
idea de fondo das actuacións do 
grupo non queda moi clara: por 
unha pane parecen querer ridicu
lizar ao "benpensantes" que se 
enten incómodos ou caritativos 

diante da xente que non cumpre 
o estándares de "normalidade". 
Nembargantes, parte do grupo 
non abe como reaccionar cando 
se acopan cara a cara cun grupo 
de deficientes reais, e parece aflo
rar a existéncia, dun simples des
prezo ao estabelecido. O final do 
grupo producirase cando chegan 
ao ponto no que deben deixar de 
facer o idiota diante de descoñe
cido e toca fucelo no ámbito per
soal de cada un deles: no traballo, 
diante da xente que os coñece ... 
Somentes Karen é quen de o le
var a cabo, como forma catártica 
de uperar un pasado cheo de dor 

Xoán Pinzá1. 

e miséria sentimental. O filme 
transmite unha tremenda tensión 
ao espectador, tanto polo uso da 
cámara en man coma polo tema e 
o xeito no que está apresentado. 
O máis frouxo do conxunto é un 
guión que Von T rier admite ter 
escrito en 4 días, sen case reto
ques, e que adoece dun mesmo 
ritmo en todo o desenrolo da ac
ción, aparte da dúplica de infor
mación (nas entrevistas e na pró
pria acción) que moitas veces se 
nos dá de forma innecesária, asi 
coma o incerto das intencións do 
grupo e máis o director. 

Pola sua banda, "Celebración'', 
que foi a primeira en ser realiza
da, é unha fita que tamén fai gala 
dunha posta en cena tensa e, por 
intres, eléctrica O filme trata da 
xuntanza dunha família de alta 
condición co gallo do 60 aniver
sário do xefe do clan, que se cele
bra nun hotel propriedade da fa
milia. Para o seu guión, Vinter
berg admite terse inspirado en 

DE DIONISIO PERfilRA 

duas das suas fitas preferidas. De 
"Fanny e Alexander", de Berg- · 
man recolle episódios coma o das 
cancións interpretadas por toda a 
família mentres bailan facenao 
un corro que percorre toda a ca
sa. De "O padriño", de Coppola 
toma o personaxe de Mar lon 
Brando como referente (un tanto 
remoto) para o xefe de família e 
os de James Caan e Pacino para 
compoñer a diferenciación dos 
fillos varóns desta "Celebración": 
un deles é un langrán busca-líos 
que só pensa en medrar ao carón 
do seu pai e satisfacer os seu ins
tintos primários. O outro semella 
un anxo caido, introspectivo e 
sofridor dun segredo que se tor
nará no centro da acción. Segre
do relacionado co recente pasa
mento da sua xemelga. Outra ir
má completa a história. Extro
vertida e independente, destaca 
pola sua honestidade e por ser 
quen introduce, ñeSe mundo pe
chado que é a sua família e o res
to dos invitados ao aniversário, a 

Unha crónica visual do mur.ido do trabal/,o na Caliza contemporánea coa que se 
restauran as angurias, os labores e o protagonismo dos homes e mulleres que, en 

epopeia colectiva, estabe'leceron o roteiro para a con~trución do país. 

ANOSA TERRA 

unha personaxe externa (igual 
que Karen en "Os idiotas"): O 
seu mozo, que aparecerá meiada 

. a película, e que é un anglosaxón 
negro, dato que utiliza o director 
para que aflore -o racismo do gru
po de familiares e amigos: repre
sentados como un grupo elitista, 
plenos de decoro e c;h.mha hipo
crisia decadente que conqasta 
cos personaxes máis novos. Estes, 
xunto cos membros do servício 
do hotel, son os únicas que pare
cen representar o certo e a ho
nestidade. Mesmo o irmán arri
bista sofre un.ha certa transfor
mación no final da fita. Resulta 
impresionante o partido que lle 
saca o director a unha história 
tan pechada, conquerindo un 
monumento fílmico de intensi
dade nunca decrecente, pleno de 
imaxes e momentos memorábeis. 
Ao respeito, declaraba Vinter
berg que se recoñece coma unha 
persoa moi 
caótica, polo 
que agradece 
as limitacións 
derivadas do 
Voto de Cas
tidade, xa que 
procura nelas 
unhas paredes 

Dogma95 
ten 
producido 
unhamoi 
boa película 

nas que se e outra 
apoiar. Ade-
mais admite 
que estas li
mita éi ó ns 
(por exemplo 
non poder 

excelente, 
á espera 
da estrea 
deMifune, 

usar unha a tercera 
banda sonora do lote 
de fundo) fan 
que se esforce 
máis en trans-
m i tilo todo 
coa cámara, centrándose soa
mente !1º básico da linguaxe fíl-
mica. 

Recapitulando, Dogma 95 ten 
producido unha moi boa película 

_ e outra excelente, á espera da es
trea de "Mifune", a terceira do 
lote, e segundo as crónicas de fes
tivais a mellor das tres. Polo de 
pronto, as duas obras referidas te
ñen dado que falar, e o galego 
Xoán Pinzás anúncia que vai im
portar para, España o cine "Dog
ma" con "Erase outra vez". Loá
bel o intento de seguir as novas 
tendéncias e de purificar a forma 
de expresión do cinema, pero 
Von Trier e Vinterberg deben 
botar unhas boas risas cada vez 
que teñan novas dalgunha pelí
cula que .,e vai rodar seguindo 
unhas normas que teñen tanto 
de broma coma de seriedade. Eles 
mesmos declararon que poucas 
veces na sua vida o pasaron tan 
ben coma cando redactaron o 
Voto de Castidad.e, ao tempo que 
recoñecen que pontos coma o 
que se refire á non acreditación 
do director é máis ben simbólico, 
porque todo o mundo sabe quen 
fixo as fitas. O tempo terá moito 
que dicer, pero os que deéidimos 
se esta aventura continua ou afo
ga somos os espectadores, sempre 
que nos deixen. + 

XURXO MART(NEZ BRAVO 

N.A: O Sunami (verba xaponesa) é unha on
da xigante xerada por un rnovimento sísmico. 
Existen moitas lendas en todo o mundo rela
tivas a unha onda xigante que iienetrará na 
terra, arrasando con todo o que atope no seu 
camiño. Un exernplo está na magnífica fita 
de Peter Weir, "A derradeira onda". 
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Gallaecia 
Publicación do 
Departamento de Historia I 
da Faculdade de Xeografia e 
História de Santiago 

Número 18. Ano 1999. De balde. 
Edita: Edicións do Castro. 

Nesta edición apreséntanse diversos tra
ballos sobre aspectos relacionados coa 
Prehistória na Galiza, especialmente no 
que aos avances e descubrimentos cientí
ficos se refire. Oeste xeito, inclúense arti-

GALVéC\A 
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gas sobre arte . 
rupestre, petro
glifos e xeitos 
de gravar a pe
dra, vínculos 
entre a arte e a 
rnitoloxia rne
ga1ítica, a in
dústria lítica 
"languedocen
se", e decora-

~iiiiliiailíll ción pictórica e: , da cerámica, 
entre outr'os 

remas. Ademais, 
dáse unha reflexión acerca da desputa en
tre "criacionistas e evolucionistas na Es-
paña contemporánea".• 

Don Golfiño 
Cademo de divulgación . 
da natureza do Colectivo 
Ecoloxista ·do Salnés 

Número 2. Agosto de 1999. 300 pta. 

Dirixe: Vitor Caarnaño Rivas. 
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés. 

A presente edición está dedicada mono
graficamente aos herbívoros mariños. 
Dun xeito divulgativo e ameno, Don Gol
fiño serve de guia nun percorrido rigoro-

Ufli'iill 

so e divenido 
pol.os fundos 
mariños. O lei
tor pode coñe
cer as diferen
tes espécies de 
algas, como se 
denominan as 
diferentes 
panes das ca
racolas ou 
das lapas. Ta
mén hai es
pácio para 
coñecer a 

. anatomia dos moluscos e dás 
plantas e pódense atapar curiosidades en 
canto aos hábitos e aos nomes <lestes pe
quenos seres vivos.• 

Compostelán 
Magazine socio cultural 

Número 81. Verán de 1999. De balde. 

Dirixe: Pilar Comesaña. 
Edita: Fisterra Edicións. 

O protagonista deste número é o cantan
te Vítor Abund¡incia, que se fai unha au
toentrevista. No c~pítulo de viaxes, Lokis 

conta as suas 
aventuras en 
Tunícia. No 
apartado de 
relato esti
val, esta pu
blicación 
inclue his
tórias escri
tas por Cé-
sar Casal, 
Manuel 
Ramón, 
Helena Pi
ta, Ernes
to Pombo, 

Alber Ponte, Xavier Manteiga e 
Pilar Pereira. T oñito de Poi, do grupo dos 
HeTedeiros da crns, e Xurxo Souto, d'Os 
Diplomáticos, comentan os últimos traba
llos das suas formacións, "Erecsiones mu
nisipales" e "Arroutada 4: Capetón", res
pectivamente.+ 

... 
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N otícia de· Xoan :Tizón: Herreros;c, 
. . - , 

,alc~lde de Monf orte, desaparectdo 
-0- MANUEL VEIGA 

O pasado mes de Maio, 2on mo .. 
tivo das obras que se estaban a 
realizar na traseiril do convento 
bieito de Monforte de Lemos, 
sito no Monte -de Sa'n Vicente, 
correu{rola localidade a--notíciá 
de que fora atopado un esquele, 
te humano. Os· feitos terian 
pouco de particular' se non fose 
porque unha persoa q~viu 
a guerra civil crunentou que 
aqueles----restos ben podian ser 
os de Xoan Tizón Herreros, 
alcalde de Monforte en 1936. 

O rumor era interesante, porque o 
paradeiro definitivo de Tizón He, 
rreros permanecia, desde habia 
máis de sesenta anos, no mistério 
e no siléncio. Por estar, mesmo es, 
taba confusa para alguns a titulari, 
dade da alcaldía naquela data. 
Carlos Femández, por exemplo, 
no seu útil e documentado libro El 
alzamienw de 1936 en Galicia, ad, 
xud.ica o posto de alcalde a Vítor 
Martínez. Outro tanto lle apontou 
Anxel Fole a Carlos Casares en 
1983 (Conversas con Ánxel Fole). 
Pero tanto o historiador coruñés 
como o autor de T erra Brava, que 
era amigo de Vítor Martínez, se 
trabucan, posto que Martínez era 
só concelleiro. Acertan ambos, iso 
si, en que foi fusilado. Pódese dicer 
entón que as notícias sobre Tizón 
Herreros eran tan escasas que non 
só se descoñecia a sua traxectória 
posterior ao 18 de Xullo, senón 
que mesmo se poñia en dúbida o 
feíto de ter sido el o alcalde dun 
núcleo de povoación de certa rele, 
váncia e onde a Frente Popular 
gañara as eleicións por ampla 
maioria. T rátase, sen dúbida, dun 
bon exemplo da desmemória que 
padece Galiza sobre feítos recen, 
tes, ·cando ao mesmo tempo, as au, 
toridades políticas e os investiga, 
dores están a analisar con sumo 
coidado os restos paleolíticos de 
Atapuerca. 

O pouco que se sabia, decimos, 

Manifestación do 111 de Maio de 1936 en Manforte. 

dos últimos dias de Xoán Tizón 
Herreros diferia ademais, ·segun, 
do as versións. Para alguns fora 
paseado en secreto, para outros 
tivera tempo de exiliarse en 
Fráncia, onde finaria anos des, 
pois, por último circulaba tamén 
a hipote~e de que se refuxiara 
nun pendello marxinal do en, 
tomo do convento mencionado, 
o que deu lugar á sospeita enun, 
ciada ao princípio. · 

Fontes próximas á data en cues, 
tión aportaban sen embargo máis 
luz, senon sobre o final, sobre os 
antecedentes. do mandatário mu, 
nicipal republicano. Asi o cons, 
pícuo falanxista M. Silva Ferrei, 
ro, na sua obra Galicia y el moví, 
miento nacional, publicada en 
Santiago en 1938, calificaba a Ti, 
zón Herreros de "líder monforti, 
no" na folga revolucioná.ria de 
Outubro de 19 34, por cuxa parti, 
cipación fora detido e posterior, 
mente am nistiado. Tizón teria 
formado parte ademais -e nisto 
coinciden Silva Ferreiro e Carlos 

Femández- do Comité de Defen, 
sa da República organizado en 
Monforte ao coñecérense as pri, 
meiras notícias da sublevación. O 
autor falanxista atribuelle a Tizón 
Herreros un papel moi activo 
tanto antes do alzamento, como 
durante os primeiros dias deste, 
entre o que destaca a arenga que 
teria realizado desde os balcóns 
do concello a un grupo de "500 
homes armados" que desde Mon, 
forte sairon para a capital da pr0' 

-víricia coa intención de defender 
a legalidade republicana. 

Para moitos, as notícias sobre T i, 
zón Herreros remataban ai, até 
que o pasado día 10 do mes en 
curso, Xesus Alonso Montero 
oferecia en La Voz de Galicia, un 
perfil máis a engadir ao do diri, 
xente republicano: o de escritor. 
Lembraba Alonso Montero, que 
Tizón Herreros fora xa citado en 
1925 polo Diccionario de Coucei, 

_ ro Freixomil, como autor dun li, 
bro de relatos titulado Espiando al 
diablo, ainda que a sua obra máis 

MULLERES 
ANOSATERRA 

chamativa viria ser unha realiza, 
da precisamente despois do golpe 
de 1936. Trátase de seis poemas 
satíricos, realizados íntegramente 
en galego e que levan por título 
Seis cregos escollidos . Alonso 
Montero conta que o libriño lle 
foi enviado hai anos desde Portu, 
gal por alguén que coñeceu a T i, 
zón no exílio luso. Segundo esta 
versión, que non ten porque non 
ser cerra, o último alcalde dem0' 
crático de Monforte finaría no 
Porto en 1945. 

Outro autor lugués, Claudio Ro, 
dríguez Fer ofereceunos na sua 
investigación A literatura galega 
durante a guerra civil, e grácias a 
alguns dos dados aportados por 
Alonso Montero, novos informes 
sobre a traxectória de Tizón He, 
rreros, anterior á guerra. Tizón 
fora fundador da agrupación so, 
cialista coruñesa e obtivera ini, 
cialmente acta de deputado por 
Lugo nas eleicións lexislativas de 
1931, pero perdeuna ao repetir 
as eleicións nesta província. Con 

1 º de Maio de 1936. Última manifestación 
obreira en liberdade. A artista galega 
Maruxa Mallo pin ta S01'jiresa do trigo, o cadro 

..• no que da man nacen as espigas. Ao pouco 
'r viaxará canda ela no seu fardel de fuxida. A 

súa é unha vida intensa, fascinante e tráxica 
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada 

· pola travesía dun-exilio que abre fendas na 
súa biografía. A dunha muller combativa ... é 
tan maquillada. 

" ... Nunca Maria vai tan a contracorren te, 
como nos últimos anos da súa vida, no 

teatro e na rúa. A súa non foi unha carreira 
cara un estrelato definido pola popularidade, 

o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta anos, 
o que se espera dunha dama da escena son 

dez minutos de gloria nun papel 
secundario dunha peza de autor resoado e 

con estrea na capital, Maria é como un 
salmón que escala a corren te do rio ... " 

Maruxa Mallo, Maria Casares, 
de Carnte Vidal de Arantxa Estévez 

~ 
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posterioridade seria vocal suplen, 
te do Comité Nacional do PSOE 
desde 1933 até 1936. 

No que respeita aos poemas en 
galego, que esérebeu na etapa fi, 
nal da sua vida , hai que dicer 
que levan a seguinte adicatória: 
"A todos os labregos que sofren 
a perniciosa e nefasta influéncia 
do crego, co fervoroso desexo de 
que a leitura destes versos axude 
a convertelos en homes libres". 

Como colofón ai van t res estro, 
fas dun deste poemas: 

E o creguiño, ntu iasmado, 
comenzoull a c ntar 
que aqui, nesta He paña deles, 
non se cansan de matar. 

Q ue non deixan un n pé, 
de ateus e de masó , 
daqueles que non confe an 
nin queren oir os sermó . 

Que na matanza de herexes 
e xente republicana, 
os cregos e máis os frades 
danse todos moita maña ... 

Por último falta pedir que alguén 
en Monforte se lembre de Xoán 
Tizón Herreros, do fusilado con, 
ce lleiro Vítor Martínez, sobre 
quen non teño notícia certa de 
se pertencia a Izquierda Republi, 
cana ou ás Mocidades Galeguistas, 
e de todos os demáis demócratas 
perseguidos sobre os que incom, 
presibelmente pesa ainda a con, 
dena franquista do siléncio. Se, 
ria un síntoma de aúde e civi , 
mo que todo eles recebi en un, 
ha cálida homenaxe, como e 
tá a facer neutro lugares e Ga, 
liza, non abofé cun ab urdo e 
improcedente ánimo de de qui, 
te, senon co único int r e de 
dignificar a mem6ria de tanta 
famílias qu durante dé a ª' 
deceron a verg ña fici al de 
aprenderlle ás n vas x n ra ión 
a lición da hi tória rópri , 
que non v lva repetir. • 

COLECCION QUE DES C .UBRE MULLERES 
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Canas Velo continau unha prolífica carreira cinematográfica en México, tras fuxir da Galim. Á direita, o seu estudo na casa de Cartelle. 

Buscando a Carlos Velo en Cartelle 
Laura e Teresa, neta e filla do cineasta, rodan o documental Vieiras 

-0. ARANTXA ESTÉVEZ 

A Carlos Velo rifábanlle na es
cola porque non sabia falar en 
castelán. Na e cola de Cartelle, 
á mesma aldea a que agora volta 
da man da sua filia e da sua ne
ta, autora a primeira dun guión, 
Vieiros, que reconstrue a bio
grafia do cineasta, e responsáhel 
a segunda de d.arlle forma para a 
grande pantalla. Durante esta 
semana Cartelle foi o obxectivo 
da cámara da neta do autor de 
Torero!! e de Galicia. Trátase 
de resgatar a memória de Ve
lo, morto en 1988, e, en pala
bras de Laura Velo, "de loitar 
por difundir este traballo tan
to na Galiza como en México". 

Laura Velo atopou e estes dias 
con Castor Velo, o irmán do ci
nea ta que reside en Cartelle. 
Ante , non h u era moitas oca-
ión para coincidir. A última, 

1 mbra Laura, de u ser en 1985, 
tr an ant da m rte, cando 
Carl Velo foi homena.xeado no 
Carballi.ño no marco das Xoma
das de Cine. Naquel entón, Laura 
viaxa a por Europa e o seu avó 
lembroulle a cita no Carballiño. 
Ali tamén estaba Castor. "É unha 
roclaxe na que tamén hai moitos 
entiment s e lembranzas impli, 

cad . A miña nai máis eu apare
cemos como actrices na fi.ta. Ac
tuamos tratando de non actuar, 
porque o noso diálogo xurde ao 
redor do legado, das cousas que el 
deixou ao morrer, e que merecen 
respeito", conta Laura. 

"Causas" que constituen un 
grande arquivo: cartas, obxectos 
persoais e proxectos que non 
chegaron a filmarse. A última re
mesa, duas caixas cheas que ce
deu a Laura e a Teresa a última 
muller do cineasta, Carol de 
Swan. "Realmente quedou tanto 
material do meu avó, que miña 
nai máis eu pensamos que a me
llar maneira de canalizalo era 
através dunha película documen
tal", explica Laura. É a prime ira 
vez que dirixe un traballo, xa que 
normalmente realiza as tarefas de 
asistente de dirección, mentres 
que a sua nai, que quedou en 
México, traballa como guionista. 

1. 

"Carlos Velo continua a ser unha 
referéncia en México. Foi o fun, 
dador dunha das duas escalas de 
novos realizadores de cinema que 
existe. Sempre anirnou aos máis 
novas a traballar e era unha per
soa moi exixente. A sua figura foi 
tomando forza no cine mexica
no, algo lóxico tendo en canta a 
sua carga vital, cultural, políti
ca ... ", sinala a neta de Velo. 

Gardalo todo 

''É que o meu pai estaba medio 
tolo, gardábao todo pensando 
que algun dia lle serviria para al
go ... ". As palabras de Teresa coa 
sua filla Laura fan arrancar o do
cumental. Arranca tamén Car
telle, a chegada á cidade de Ou
rense aos nove anos, as primei
ras bágoas da nai pola marcha 
do fillo a Madrid e un primeiro 
encargo que o vencella xa, can
do estuda Ciéncias Naturais, ao 
cine. Ten que enviarlle unhas 
formigas vermellas a Luis Bu
ñuel, as mesmas que lago sairán 
retratadas en Un can arul.aluz. 

A fita continua avanzando cara o 
despertar político de Velo, cara á 
esquerda e o galeguismo. "O 
guión é unha combinación dos 
moitos ángulos que destacan nel. 
Era unha persoa comprometida 
cos demais e iso reflíctese no do
cumental. Pero despois está a sua 
vida íntima e, como non, a profi
sional. Agora que xa remata a ro
daxe sei que esta experiéncia sír
venos para coñecelo en profundi
dade. Por exemplo, non coñecia
mos todas as actividades políticas 
nas que participara", explica a di
rectora de Vieiras, título que en
laza coa revista da que foi un dos 
fundadores en México. 

E Velo, narrador en off destos 
vieiras, xa vive en México, xa é 
un refuxiado chegado desde o 
campo de concentración fran
cés. Laura e Teresa continuan 
dialogando na pantalla sobre 
que nunca se falou da morte na 
casa do cineasta, ainda cando 
perdeu a sua muller Marilyn, a 
nai de Teresa. Tamén conver
san sobre a amizade de Velo 
con Elíxio Rodríguez e Luís So-

I f ) ) 1\. • ~ ) t \ ( t 

to, da película Torero!! e das co
laboracións con Buñuel e co es
critor Juan Rulfo. E todo volta a 
comezar despois da morte, can
do a fita volta a aquel nena na
cido en Cartelle. "Fun un neno 
criado como todos os nenas ga
legas. Eu andaba en zocas, con 
pantalón curto de pana como se 
usaba entón, e estudaba na es
cala pública". 

Viaxe inevitábel 
a Cartelle 
E a vida deste home de cinema 
e un dos fundadores da UPO 
desde o lonxano México, non 

ten sentido sen o seu berce . 
"Coido que seria imposíbel gra
var Vieiras sen ter vido á Galiza. 
É certo que hai moito material 
que tiñamos en México e moi
tas das imaxes que utilizamos 
non tiñamos que vilas buscar 
aqui. Pero seria feble, pobre. 
Non coñeciamos Cartelle máis 
que por duas fotos que conser
vabamos e precisab~mos aden
trarnos na infancia do avó, no 
lugar no que se desenvolve'', ex
plica Laura Velo. 

O Venres 16, Laura xunto Igna
cio, asistente de dirección e 
único mexicano da equipa, via-

Malaria. sentimental 
Xavier Queipo 

. ,1 

xan a Madrid. Ali ainda hai 
moito que pescudar sobre o ci
neasta, homenaxeado pola Fil
moteca Nacional en 1976. Lau
ra ten nas suas mans a biografia 
Carlos Velo. Cine e exilio, de Mi
guel Anxo Femández, publica
da hai tres anos por A N osa Te
rra. "O documental non vai en
trar nos circuitos comerciais, asi 
que teremos que pelexar para 
difundilo. Eu confio moito que 
tanto na Galiza como en Méxi
co, se utilice a televisión como 
canle para ~mitilo. Precisa de 
pulo e pode suscitar moito inte
rese tanto aqui como en Méxi
co'', sinala Laura Velo.• 

/~ . 
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Alberto Augusto Mirarida~ ··· · 
editor de libros galegas ~nEishoa 
Edi~i5es Tema promove a ~Osa Hteratur<i ílo mundo ctiltural luso 

,,.---"' 
-0- CARME VIDAL 

O poemário Ícaro de· Rafa Vi
llar é o último título publicado 
pola portuguesa Edi~oes. Tema. 
No catálogo da editodal in
cluense vários nomes de escri
tores galegos que ven así a sua 
obra publicada P,Or vez primeira 
en Portugal. A fronte desta 
singular iniciativa está Alberto 
Augusto Miranda quen defen
de que Tema está a cobrir un 
espazo infelizmente valeiro e 
que os critérios que rixen a es-. 
colla son "só os da excelente 
calidade da- literatura galega". 

A iniciativa editorial comezou 
a sua andaina hai carro anos . 
coa publicación do libro de 
Luísa Villalta Rota ao interior 
do olla. Virian despois títulos 
como A escrita das aves de mar, 
zo de Xosé Maria Álvarez Các, 
camo ou O cavalo económico, a 
primeira achega literária de 
Anxo Pastor, o vilagarcián que 
é ademáis deseñador do logoti, 
po. A poesía é o xénero que 
máis preséncia ten na relación 
de libros publicados. Alá está 
tamén a antoloxia Mulher a fa, 
cer vento que recolle poemas de 
Ana Romani, Anxos Romero, 
Enma Couceiro, Luísa Villalta, 
Luz Pozo Garza, Olga Novo e 
Yolanda Castaño, No entanto, 
Tema ten tamén espazo para o 
ensaio como proba a obra da 
autoría de Carlos Bemárdez O 
carpo da amiga ou o texto tea, 
tral con A conquista dci Cripta 
de Manuel Lourenzo. 

"Analizando o panorama edito, 
rial portugués decateime de 
que non había lugar para a li, 
teratura galega. T eño tentado 
desde hai anos traer a Lisboa a 
representantes da cultura da 
Galiza como Teatro Bruto ou 
Teatro do Morcego ou aos can, 
tantes Emílio Cao e Uxia e en, 
tendia que era necesário tamén 
achegamos a aquela escrita, en 
especial, pola grande calidade 
da que desfruta" afirma o pro, 
motor da editorial Alberto Au, 
gusto Miranda ·que .conseguiu 
tamén incluir no seu tempo a 
trinta poetas galegos no pr0gra, 
ma radiofónico cultural de An, 
tena 1 Nacional no que traba~ 
llaba. Ao seu ver, Galiza ten 
"duas fronteiras, nunha delas 
non se le en galego pero, na 
outra, en Portugal ternos esa 
posibilidade ademáis de crear 
unha unión a través nosa con 
todos os países de fala portu, 
guesa". Son os argumentos que 
el oferece para explicar a razón 
de que os libros da Tema se pu, 
bliquen na lingua do autor 
mentras chama a atención de 
que os escritores galegos publi, 
cadas por empresas comerciais 
estén a ser traducidos para o 
portugués. 

Entende Alberto Augusto Mi, 
randa a normalidade de publi, 
car autores galegas dentro do 
deseño do seu proxecto cultu, 

Rafa Villar e Luisa Villalta. 

ral e proba cliso é a antoloxia 
T udo o que a água consigo leva
respostas poéticas á arte musical 
de Carlos Paredes na que, ao pé 
de Egito Gon\:alves, Mário 
Cláudio ou Viale Moutinho 
aparecen nomes com~ Luísa 
Villalta, Xosé Maria Alvarez 
Cáccamo ou Xulio Valcarcel. 

A editorial adoita facer unha 
tirada duns cincocentos exem, 
plares - que en certos títulos 
chegaron a dous milleiros...,,. que 
se reparten de forma gratuita 
nun proxe~tá que se mantén 
grácias á ·vontade do editor e 
un pequeno subsídio que rece, 
be dunha ·entidade cultural lu, 

. sa. A publicación de cada libro 
celébrase cunha presentación 
pública na Sociedade Guilherme 
Cossoul de Lísboa, onde os 
asistentes coñecen ao au.tor e 
receben un exemplar da obra. 
Vários escritores e. escritoras 
da Oaliza teñen asistido a estes 
actos por convite da Tema. A 
própria editorial end.rga.se de 
enviar aos meio~ de comunica, 
ción, ás universi.dades -en es, 

pecial as de lingua portuguesa 
e (!.OS leitorados espallados polo 
mundo- e a escritores e perso, 
eiros da cultura un-exemplar 
de cada novo libro. "O feíto de 
repartir a edición entre persoas 
que teñen releváncia no mun, 
do cultural dalle unha máis 
grande difusión ás obras. Apa, 
reG~n logo artigos en meios de 
comunicaci-ón e entrevistas 
sendo u-nha maneira de dar a 
coñecer a literatura galega" co, 
menta Alberto Augusto Mi, 
randa. 

O editor -crítico literário e 
xomalista- valora a poesía que 
se está a facer na Galiza como 
dunha "excelente calidade que 
é o critério empregado na Te~ 
ma. Hai tamén moita varieda, 
de, sen unha liña estética fixa. 

. Recebemos desde poesía satfri, 
ca até lírica ou de interven, 
ción pero con calidade literá, 
ria e con referéncias importan, 
tes como· Celso Emílio, Ma, 
nuel António ou Rosalia de 
Castro". Sorpréndelle tamén a 
"existéncia de moV-imentos li, 

terários como o Batallón Literá, 
rio da Costa da Marte que non 
existen noutras paises e están a 
producir experiéncias literárias 
moi interesantes". Condición 
da editorial é que os textos pu, 
blicados sexan inéditos. É un 
requisito, segundo o editor, 
que ven dado pola sua situa, 
ción á marxe dos critérios co, 
merciais e pola queréncia de 
que a relación se estabeleza ¿¡, 
retamente cos autores e non 
con empresas que teñan os di, 
reitos das obras. 

Nun primeiro momento foi Mi, 
randa quen se dirixiu aos escri, · 
tores galegos na busca de orixi, 
nais. Os catro anos de história 
e a traxectória de vinteseis tf, 
tulos na rua conseguiron que, 
dun tempo a esta parte, reciba 
xa directamente obras de auto~ 
res que se dirixen a el diante da 
posibilidade que abre aos gale, 
gos para ser publicados en Por, 
tugal. No prelo ten neste mo, 
mento o primeiro poemário de 
Ana Santorum que levará o tí, 
tulo de Espácio Virtual.+ 

De Luísa Villalta a Rafa Villar 
Edis;oes Tema botouse a andar 
con Rota ao interior do ollo de 
Luísa Villalta. A escritora pani, 
cipou t~én nas duas antoloxias 
poéticas que apresenta o catál0' 
go da editorial. Destaca Villalta 
a "xenerosidade e a mente aber, 
ta de Alberto Augusto Miranda 
que promove un proxecto singu, 

- lar nun mundo como o literário 
que adoita estar mergullado no 
mercantilismo". Para a escritora, 
ese estar á marxe das limitacións 
comerciais permítelle "atender a 
critérios de calidade e liberdade 
sendo excepcional nun tempo 
no que a mensaxe literária se 
pospón <liante de intereses eco, 
nómicos". 

Luísa Villalta celebra "que exis, 
ta esta iniciativa que nos ache, 
gue. Alberto Miranda mostra 
como viver a cultura con inde, 
pendéncia, cun sentido crítico 
e cun interese literário como 
mostran as aportacións que ten 
a colección que superan a moi, 
tas editoriais de prestíxio". 

Se Luísa Villalta foi quen co, 
mezou hai catro anos a pro, 
posta editorial portuguesa, Ra, 
fa Villar é o autor do último 
título tirado do prelo, fcaro. 
"Para min fo¡ un reto porque 
me dirixia a unha editorial 
que non tiña referéncias da . 
miña obra. Era, en certa ma, 

neira, comprobar se o poemá, 
rio se mantiña por si só" co, 
menta Rafa Villar que remitiu 
o orixinal do seu último poe, 
mário á editorial portuguesa e 
en poucos meses xa o viu im, 
preso. Con Ícaro, afonda na 
"forma de expresión iniciada 
con Casa ou sombra, procurar 
a máxima intensidade cunha 
expresión mínima. Palabras 
pensadas que transmitan con 
forza". Rafa Villar encontra en 
Tema unha proposta intere, 
sante para os autores galegos 
se dar a coñecer no ámbito 
cultural portugués. O seu libro 
foi presentado o pasado 31 de 
Xullo en Lisboa. + 
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O Cónselleiro de Cultu .. 
• ra, .Xesus Pérez Varela 
~ agradeceulle á igrexa o 
: papel que desenvo1ve na 
: conservación da memó.-

ria hi tórica do povo . 
Aconteceu no congre 
de arquiveiros ele iásti~ 
cos que se está a celebrar 
en Compostela. O con~ 
sell iro dixo na sua in, 
tervención inaugural 
que a a Igrexa facilitou a 
"conservación de tantos 
documentos inprescindí.
bei para a história". A 
Xunta axuda no labor, 
cominuou. Son elevado 
os orzamentos que a 
consellaria adica ao pa, 
trimónio ede iástico, de 
tan incalculábel valor 

: como beneficioso trato 
: receben. A Xunta dá 
: cartas pero evita pergun
• tarse polo seu destíno e : 
: as urxéncias dun patri-
; mónio que, segundo pa
: rece, tanto preocupa. 
~ Surprendeu a i ver na 
: exposición que ven de 
! realizar a Fundación Pe
: dro Barrié de la Maza o 
: lamentábel estado de de-
• rerioro da valiosí ima 

obra do pintor d século 
: XVIII Gregório Ferro. 
i "Don Gutierre Menén~ 
: dez" apenas se aprécia, a 

''Don Froilán ' case non 
• se lle ven os trazos e 

11 Dona llduara,, perdeu 
xa o seu ton. Son cadros 
gardados na sacristia da 
Igrexa parroquial de Ce ... 
lanova na que apodrece 
a obra dun dos máis rele ... 
vantes artistas da nosa 
híst6ria. Qu~ o conse ... 
Ueiro siga agradecéndo

,. lle e dando cat:tos aos 
~ ~rego$ e que eles o invis ... 
: · t?n a $Ua v~tade. • · 

Chame 
ao teléfono 

986 433 830 
e solicite as nosas tarifas publicitárias. 
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A NOSA. TERRA 

Considérase un escritor perifé
rico. Os A~ores onde naceu, 
África e Lisboa son os tres vér
tices da sua biografia e tamén 
da sua literatura. 

N acin nos A\:ores e a miña chega
da a Lisboa foi un momento fun
damental. Non viña s6 dunha pe
quena aldea para unha grande ci
dade, viña do século XIX para o XX. 
Aconteceu cando tiña dez anos e 
me surprendia ao ver as persoas 
ben vestidas e calzadas cando nós 
iamos cos pés no chan. Cheguei 
do mar e aquela visión da cidade 
sobre as colinas foi case cinemato
gráfica, unha visión fascinada que 
marcou a miña portugalidade. 

Fálase da preséncia do realismo 
áxico latinoamericano na sua 

obra pero vosté retruca dicindo 
que todo aquilo xa estaba no 
imaxinário mítico dos A~ores. 

Porque todo aquilo que os lati
noamericano escreberon, eu xa 
vivin na miña infáncia, chea ta
mén de tradicións orais. A miña 
avoa con taba histórias terríbeis 
obre almas que viñan do outro 

mundo, sobre o demónio que 
aparecia vestido de vermello con 
pés de cabra ... Na illa había sis
mo e o cura dicia: "é castigo de 
Deus e ternos que facer unha 
proce ión porque senón irnos 
morrer todos". Nós acreditaba
mos niso. A nosa vida trascorria 
entre a xéne e e a apocalip e, 
entre a realidade e a fantasía. Ti
ña que escreber todo iso, o que 
definin como literatura do etno
fantástico. A miña tentativa ten 
sido probar que é posíbel escre
ber realismo máxico en Portugal 
sen influéncia latinoamericana. 

Participa na guerra colonial en 
Angola xunto co ideólogo do 
25 de Abril, Melo Antunes. 
l\.iarcou a sua vida esa expe
riéncia? 

A Mela Antune coñecino en 
Angola. Acolleume e salvoume 
de ser preso pola polfcia política. 
A guerra nace por l6xica política 
e a xeración ue fai a guerra é a 
m ma que fai a paz. África foi o 
grand cám io, quen participou 
en rod aquil mud u para em
pr , r gr a difi r nte. Africa pa-

u or min com un fenóm n 
d transfi nnación. 

Que pasa á literatura en obras 
como A Memória de Ver Ma
tar e Morrer ou Autópsia de 
Vm Mar de Ruínas. Entende 
que é necesário ficcionar un 
drama histórico que, segundo 
vosté, nunca rematou? 

Hai guerras que duran sempre, to
da a vida. Son experiéncias de tal 
maneira extremas para nós, tan 
radicalmente §Ofridas que nunca 
se esquecen. E un fenómeno de 
xeración do que eu son máis un. 
En parte contribuiu a forxar a 
conciéncia e tornarnos máis sen
sl'.beis á idea de paz e de morte e 
por iso nos inquietamos palas tra
xédias que nos rodean. De ai para 
a frente to<;las as guerras son no
sas. Se eu quixer coñecer a histó
ria da segunda guerra mundial te
ño dous camiños: ir aos manuais 
de história ou ás novelas. Prefiro 
os romances porque dentro da 
fantasía hai máis verdade, máis 
· sentimento. Cando un dia se qui
xese comprender mellar este sé
culo portugués vaise necesitar ler 
os libros que nós escrebemos. Ai 

Joao de Mela 
'Os escritores portuguese& fixemos d~mitir . 
a dous Secretários de -Est,ado cÍ~ Cultura' 

eC>- CARME VIDAL 

Entende que a literatura ten que ser unha "epopeia dos a·ntíherois"·. Autor de obras como O 
meu mundo nao é deste reino, Autópsia de Um Mar dJ Ruí00s, Gente feli:t con .l.cigrimas, Bem
Aventuranras ou O homem suspenso, o escritor Joao de Melo· reflicte .na sua escrita as inqu~- 
danzas dunha xeración que viviu a guerra de Angola, a r~volución do Z:s de Abril e que · agora 
teme perder a identidade mergulfada nun níundo unifo;rme. Melo partillou de todo iso na sua 
biografía de "escritor periférico" nacido nos A~ores e afirma que é na literatura onde se pode 
coñecer a dimensión real dos feitos históricos. O escritor ven de participar nos ''Encontros coas litera
turas peninsulares'' organizados pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo en Pontevedra. 

está todo. A literatura alén de ser 
arte é a forma máis privilexiada 
para fixar sentimentos. 

Volve de Angola e deixa o exér, 
cito un mes antes da Revolu~ao 
dos Cravos, a máis "bela" de to
das, ao seu dicer. Por que afirma 
que a revolución foi literária? 

Yin moi traumatizado de África. 
Durante moito tempo estiven 
turbado coa idea do que ali nos 
tiña acontecido de maneira que 
cando apareceu aquel dia marabi
lloso, coa tropa na rua a botar 
abaixo a polícia política, os dita-

dores, os falsos deputados ... era 
unha miragre, ao tempo verdade 
e mentira. Literatura no sentido 
de que libera o imaxinário que es
tá asfixiado dentro. Defendo que 
os escritores ternos que estar agra
decidos de viver en Portugal, por
que nos deu todos os temas para a 
escrita. Ali estaba a estética das 
multitudes, das pintadas -Lisboa 
está ainda chea de grandes paneis 
revolucionários- a beleza dos 
operários a revoltarse contra o 
patrón, das folgas, da inestabilida
de ... Aquilo foi literário, case oní
rico e Lisboa era naquela altura 
unha cidade moi bela. Vivin todo 

P. BERGANTIÑOS 

aquilo nun quinto andar na A ve
nida Alm.irante Reis por onde pa
saban todas as manifestacións ca
ra o ministério de traballo. Algun 
dia ainda escreberei esa história. 

Vintecinco anos despois o povo 
portugués volve sair á rua por 
Timor. 

Síntese traicionado. Durante moi
tos anos esperou e loitou polo 
acordo do referendo, pola inde
pendéncia de Timor. Cando se fai 
o referendo gañando co 80% a in
dependéncia e Indonésia bota to
do a perder o povo portugués sín-
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tese enganado e vai á rua a mani
festarse, chorar e vivir con paixón 
o drama ··irnenso daquel povó. -A . 
descol0nización portuguesá foi 
tráxica porque xerou guerras civis 
en Angqla e MQ\:ambique. Timór 
debia ·.ser unha descolonización 
exempl:µ' e non foi. Non estamos· 
só contra Indonésia senón contra 
toda a comunidade internacional 
e até .contra os habituais amigos 
de Portugal que neste momento 
non o están senda. 

~ No seu último romance O ho
mem s.uspenso recriase o des
concerto da perda de identida
de, que para vosté o o tema da 
literatura actual. 

O protagonista odia a Europa 
económica e política, non a cul~ 
tural. De certo é un libro dun 
grande desconcerto que aborda 
-o problema da identidade. Non 
sei se tamén profético e escrito 
antes do tempo. Espero que un 
dia a outra Europa trunfe sqbre a 
dos banqueiros e grandes empre
sários. Portugal está á espera cli
so, atravesa unha imensa crise e 
anceia saber o camiño que vai 
seguir xa que se pode converter 
nunha Suiza á beira do mar. 

Reflexa tamén unha preocupa
ción política pola portugalidade. 
Ten dito que a idea xurdiu vendo 
todas as bandeiras europeas dian
te do Centro Cultural de Belem. 

O libro non ten unha tese, limí
tase a .expresar medos e desexos. 
Tal vez sexa o primeiro romance 
de temática europea que se fixo 
en Portugal. A próxima literatu
ra portuguesa é a da identidade, 
acreditada ou non. O precurso 
máis continuado da nasa litera
tura é unha crónica sobre o tem
po portugués-cara o infinito. 

Cultura e esquerda 

Afirma que non acredita na exis- . 
téncia dunha cultura de direitas. 

Lembro ter dita que quen produ
ce a cultura é a esquerda máis 
quen governa é a direita e digo 
máis hoxe, digo que o que define 
a cultura é o feito de estar á es
querda de ~oda a política. Cando 
a política se aproxima á cultura é 
obviamente para virar para a es
q uerda. A cultura responde á 
história. A política á coxuntura. 

A. direita política t~n interés de 
controlar··á cultura? 

Absolutamente e até hái, políti-
. cas que son ferozmente ofensivas 
co ima.Xinário dos escritores, dos 
artistas, qos produtores. da cultu
ra. Durante os case dez anos de 
Cavac~ Silva no poder os escri
tores fornas- insultados cada dia~ 
Eles non tiñan escritores, non ti
ñan artistas, agás alguns teatros 
que pagaban. O Secretário de 
Estado da Cultura tentou todos 
aqueles anos minar a literatura, 
tentar convencer de que se po
d ia ter éxito, ser competente, 
sen ler libros. Conseguiu o ódio 
e o repúdio de todos os escritores 
que conseguimos facelo demitir. 
Durante o cavaquismo tamén se 
proibiu un libro de José Sarama
go que concurría ao Prémio Eu
ropeu de Literatura. Era unha 
censura intolerábel e un acto de 
poder sobre a literatura. T amén 
entón os escritores reaximos e fi
xemos asi demitir dous Secretá
rios da Cultura. • 

- - - - l 
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Fritz Krüger no Castro de Valdeonas durante unha viaxe á Galiza en 1922. 

Fritz Krüger, un názi 
no Congreso da EmigraGión Galega 

;.\-

Lingüista, fotógrafo e esJ?ia viaxou por Galiza nos anos vinte 

-0- X. ENRIQUE ACUÑA 

Unha misiva de Bouza Brei a Rodolfo Prada puxo a tan significa .. 
do membro do exílio galego na pista dun profesor alemán que im .. 
partia maxisterio na mendocina Uriiversidade de Cuyo. Foi en 
Marzo de 1954 cando o albacea de Castelao tomou contacto con 
Fritz Krüger xirándolle vi~ita no seu despacho. da Faculdade de 
Filosofia e Letras. Naqueillugar, o profesor amósalle o seu preza
do fundo de libros, revistas, papeletas e fotos adicadas a Galiza. 
Os decimonónicos dicionários de Cuveiro e Valladares, ali con .. 
servados, foron motivo dunha primeira conversa na que Krüg~r 
confíalle tamén a existéncia de inéditos seus sobre temas galegos. 

Frada difunde con entusiasmo 
nos meios xornalísticos do exílio 
o seu encentro co profesor ale, 
mán e divulga un surtido curri, . 
culun científico galaico que 
Krüger iniciara en 1920 cando 
reseña en Alemaña os libros 
"Cartas de Galicia" de Villar 
Grangel e "Nociones de Geo, 
grafía de Galicia" de j. M. Ro, 
dtíguez. 

Dous anos despois daquela con, 
versa a colectividade galega bo, 
ta a andar un dos seus proxectos 
máis ambiciosos en forma de 
Congreso da Emigración Gale .. 
ga. Vai ser o Buenos Aire~ de 
1956 quen acolla un aconteci, 
mento non isento de contido 
político no que participaran os 
máis capacitados intelectuais e 
líderes do exílio galeguista. Cal 
colofón do evento organízase na 
Faculdade de Filosofía e Letras 
porteña unha "Homenaxe ao 
idioma galego" no que foi conví, 
dado central en calidade de ora, 
dor nada menos que o próprio 
Fritz Krüger. Mais, quen era re, 
almente este profesor alemán? 

Viaxeiro e espia 

Nado en Spremberg el) 1887, 
comezou a sua carreira Científica 
estudando a obra provenzal de 
Mistral e o catalán do Roselló. 
A Península Ibérica converterí, 
ase de seguido na sua paixón co, 
mo investigador logo dullha pri, 
meira viaxe en 1912. Ao pouco 
vivirla a Grande Guerra e seria 
mobilizado nas frentes de Flan, 
des e Lituánia, onde resultou fe, 
rido en acción bélica. Estan é 
unha incidéncia que o leva a 
formar parte dos servizos de in, 
formación do Ministério de 
Asuntos Exteiiores xermano a 
fin realizar informacións confi, 
denciais sobre a vida económi, 
ca e política. 

Reincorporado á universidade 
en 1919, recalará anos despois 
en Madrid no seo do Centro de . 
Estudos Históricos, para quen 
realiza traballos de campo por 
terras de Sanábria que lle van 
significan tamén un primeiro 
contacto con aldeas fronteirizas 
de Lugo e Ourense. A · rexión 

portuguesa de -Tras,Os,Montes 
vaina percorrer con intensidade 
en 1924 e desde ali fará novas e 
arraianas incursións galegas. O 
produto científico desta viaxe 
recolleríao en 1927 na publica, 
ción "El léxico rural del noroes, 
te", editado ~n Alemaña, que 
será onde mostre o seu roteiro 
por Xinzo, Entrimo, A Porquei, 
ra e as comarcas portuguesas de 
Arcos de Valdevez, Chaves, 
Porto, Viana, etc. A actividade 
de lingüista e mesmo de etnó, 
grafo de Krüger concretouse coa 
volta a Alemaña para incorpo, 
rarse á universidade de Hambur, 
go. Contodo continuou a viaxar 
e investigar pola Península lbé, 
rica, esta vez polos Altos Piri, 
neus, entre 1927 e 1929. 

Froito do seu labor académico 
seria a lo~ga lista de discípulos 
que percorreron Portugal, Es, 
paña e Galiza en traballos de 
campo por el dirixidos. Tres 
dos máis significados viaxaron 
entre 1928 e 1933 por teriito, 
rio galega imersos en campañas 
que procuraron igualmente a 
recollida de . obxecto,s para o 
museu que Krüger estaba a ins, 
talar en Hamburgo ~ Walter 
Ebeling pasou os veráns do 28, 
29 e 33 por terras de Lugo rea, 
lizando fotografías, apañando 
trebellos tradicionais e estu, 
dando a castaña e a música 
tradicional; Hans Sneider estu, 
dou o galega da Límia en 1931 
e Walter Schroeder reparou na 
arquitectura popular da ria de 
Corcubión. 

Antes dos anos 40 os traballos 
destes investigadores alemáns 
gozaron de predicamento entre 
a comunidade científica euro, 
pea. Pero esta recepción cor, 
touse de raiz logo de finalizar a 
11 Guerra Mundial pola cerca, 
nia de Krüger e os seus princi, 
pais díscipulos ao rexime de 
Hitler. Descuberto palas auto, 
ridades de ocupación británicas 
como membro destacado do 
partido názi, Fritz Krüger foi 
desposuido dos seus cargos aca, 
démicos e expulsado dunha 
universidade que sofrira a dure, 
za dos bombardeos aliados e a 
perda da maioria dos fundos 
galegos reunidos en diferentes 
campañas polo país. 

O despido por parte do gover, 
no militar británico condenou 
a Krüger ao recurso das clases 
particulares de latin e español 
e ao ocultamente do seu labor. 
Só no Portugal salazarista e a 
España franquista mantivo a 
sua consideración antes de que 
reconducira a sua vida -como 
tantos outros názis- cara a La, 
tinoamérica.· A Universidade 
de Cuyo será o seu destino e 
ali por moitos anos adicaríase 
á docéncia e tamén ali -logo 
da sua marte- recuperouse de 
recén a sua obra lingüistica e 
fotográfica -en particular a 
sua ~eira asturiana de 192 7-· 
por parte de lgnasi Ros Fonta, 
na, profesor da universidade 
de Lleida, biógrafo e restaura, 
dor de Fritz Krüger e os seus 
discípulos. 

O discurso de Krüger 
aos galegas exilados 

O auditório que se congrego 
para escoitar a conferéncia qu 
o profesor alemán titulou "Gali 
cia vista por un estranxeiro' 
descoñecia de seguro os seus p~, 
cados názis. Introducido por Ro, 
dolfo Frada, o antigo membro 
do partido nacional,socialis a 
íase converter en figura senllei~a 
ante un público que tiña ainda 
mo i presente o terror fascis a 
xurdido tras o alzamento militar. 

O discurso de Krüger abundou 
en lembranzas das suas viaxes 
galaicas e no fundo coñecimen, 
to lingüistico e etnografico da 
Galiza que visitou en 192 7. 
Sentiuse debedor e compañeiro 
de fatigas doutros viaxeiros 
ilu tre citando a "srta. Ander, 
on, diplomático com in, 

glés Alfi rd Gallop ou viaxeir s 
como o autor da España de co, 
ñecida K. Hiel cher o c mer, 
ciante hamburgué Cri tian
sen". Daquela primeira viaxe de 
1921 por Galiza rec rdaba i'c , 
mo dialectólogo qu viña a e , 
tudar a fala galega, non tanto a 
língua literaria xa cofiecida po, 
lo vosos grandes autores e poe, 
risas senón a língua viva tal co, 
mo florece por rodas as partes 
na vosa terra". Coñeceu ai; se, 
rras de Lugo, partes da Co uña, 
as beiras do Límia camiñando 
provisto dunha mochil~, un 
aparato fotográfico e un récio 
bastón que tiña unha dobre 
función; a de axeitarlle a loco, 
moción palas escarpadas vereas 
e botar a fuxir aos cans que non 
sempre o acollian con simpatia 
ao entrar nas vilas e aldeas. 

O seu parlamento debuxou epi, 
sódios dunha estadia pola que 
moitos paisanos non agachaban 
a sua estraneza: "vese claramen, 
te que os alemáns queren coñe, 
cero noso terreo, xa están a pre, 
parar a próxima guerra". As sos, 
peitas non debian ir descarniña, 
das ante un home formado nos 
ervizos de información que de, 

bullaba o terricório xunr aos 
seus discípulos. O cert é que a 
cartografía alemana bre Galiza 
editada poucos an s desp is 
considerou com ex, 
cepcional. 

No outon d 192 7 v1s 1t u o 
Suloeste de Astúria e e rta 
zonas da Galiza na com afia da 
sua dona coas dificuldade pró, 
prias do aloxamento nunha 
casas de aldea nas que a durmi, 
da significaba facelo, de eguro, 
no chan. Outras veces simples, 
mente o viaxeiro era recibido 
coa frase: para esmolanres non 
hai cama ... Camas que de cotio 
reducíanse, con surpresa e ad, 
miración, ao "amplo escano 
que rodea o fogar", aquel que 
se reservaba na aldea as persoas 
de maior respeto, os avós ou as 
visitas máis pomposas. As pala, 
bras de Krüger naquela sesión 
do Congreso da Emigración fo -' 
ron a constatación do seu fun, 
do coñecimeneto da cultura 
galega e da obra dos seus inte, 
lectuais máis destacados. Citou 
a Risco, Otero, Carré Alvare, 
llos e ao mismísimo Aníbal 
Otero; un lingüista que I).esas 
datas ainda tiña fresca a repre, 
sión que sofreu por parte dos 
correllxionários políticos de 
Fritz Krüger. • 
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A obra de Rafael Baixeras 
revisitada no Centro Galegp de Arte Contemporánea 

. 1 

Cúmpr1nse dez anos do pasamento do artista nado na Póvoa do Caramiñal 

"O proceso da pintura é un refle
xo dun proceso mental ou amoro
so. É a sua mater~lización, de ai a 
sua importáncia". O artista Rafael 
Baixeras confesábelle hai dez anos 
a Xavier Seoane (Identidae e con
vulsión, Edicións do Castro) a re
leváncia da criación no seu proce
so vital. Nado na Póvoa do Cara
miñal en 194 7, Baixeras pasou 
boa parte da sua vida en Segóvia 
pero mantivo sempre un forte 
vencello con Galiza en especial, 
segundo <licia, a través da obra dos 
seus irmáns Xavier e António. 
Oez anos de pois da sua morte, o 
Centro Galego de Arte Contem
poránea produce unha exposición 
na que e mostrarán 35 obras rea
lizadas entre 1970 e 1988. 

Rafael Babceras morreu no mesmo 
ano no que Xavier Seoane realiza 
co pintor unha longa entrevista 
que enceta o libro de conversas coa 
"nova arte galega". "Sempre pensei 
que é fundamental estabelecer un
ha relación amoro.sa co obxecto da 
pintura, con todas as consecuén
cias" afirmaba entón o pintor, que 
se mostra en todo momento fuxidio 
do engolamento da esfera pública 
que rodea ao mtmdo da arte. 

Nado a fins dos anos corenta, Bai
xeras valoraba que o franquismo 
fóra "temoel para a xeración no
sa, todo o mundo o sabe. Negou
senos todo. Todo o tivemos que 
aprender sós. Tarde e mal. A mi
ña xeración é a xeración da con
fusión mental". Sós e a tentas, 

Rafael Baixera1 e 
unha das 
IUGI obras. 

con descobertas constantes que 
levaban a que, tamén no mundo 
da arte, calquer novo achádego 
fose un golpe de sorte. Primeiro 
Bacon, despois Jorge Castillo, a 
seguir Trama e Suport-Surface, 
Motherwell e Matisse para volver 
de novo, como dicia, "paseniña
men te e sen decatarme, a min 
mesmo através da paisaxe". Pro
xectaba entón continuar coas pai
saxes, ao seu ver, o que mellor sa
bia pintar. De feíto, unha das suas 
últimas exposicións individuais 
respondía ao apelo de "Paisaxe
memória", tema que tamén se re-

colle en vários dos cadros expos
tos en Compostela. 

Rafael Baixeras tiña abandonado os 
estudos de arquitectura para adicar
se por completo á pintura, estudan
do na Escola de Belas Artes de San 
Femando de Madrid. Formou parte 

-con. Luis Cruz Hernández, Mon 
Montoya e Sánchez Calderón do 
grupo "Seis e catro", incorporándo
se despois ao movemento Adántica. 
"Cando parecía que ao redor de 
Atlántica ia xurdir un movimento 
aberto favorecedor da cultura e da 
pintura galega en concreto; cando 

ese movimento provocou un verda
deiro entusiasmo fóra de Galiza, pa
rece precisamente que esa auséncia 
de modemidade, esa auséncia de 
conciéncia Jo valor económico e 
político que conleva o feito artíSti
co, mandou todo ao tacho" valora
ba o pintor da sua repercusión. 

Até o día 8 de Decembro pode
nmse ver no Centro Galego de 
Arte Contemporánea de Santiago 
trinta e cinco obras do pintor rea
lizadas desde t970 até 1988. A 
mostra, producida polo CGAC, 
poderase visitar logo no Museo 

Esteban Vicente de Segóvia, no 
MEIAC de Badajoz e en Madrid. 

O escritor Gustavo Martín Garzo, · 
all_ligo personal do pintor, traza 
con motivo da mostra un retrato 
de Baixeras a quen inclue nese "ti
po especial de pintores que pinta 
porque v~u un lugar ou, dito dou
tra forma, para quen o proceso de 
pintar non ten que ver coa inven
ción, senón co acceso a un lugar 
preexistente ( ... ) Rafael encontra
ba sinais dese lugar. preexistente 
por toda parte, e sabia que só tiña 
que dar coa forma de pin talo". • 

Lms DIÉGUEZ 

Carrión, Sahagún e as donas de San Pedro 

debe ao costume de ver o de Lu
go da porta norte da Catedral, 
moito máis grande, mais este 
acompaña-se dos símbolos dos 
evanxelistas e dunha boa rnostra 
de figuras representando os ofí
cios rnedievais. Ten unha expre
sión pícara. Desde logo resulta 
unha peza fundamental do romá
nico. As ruínas da igrexa están 
convertidas nun museu. O cura 
lanza-se a explicar-Hes o que ali 
colocou, e distingue-Hes a cruz 
que mangou ao ler o poema adi
cado por León Felipe á mesma. 
O mosteiro de san Zoilo conver-

teu-se nun negócio de hostela
ria. Nel están enterrados os in
fantes de Carrión e máis o santo. 

Se Carrión tan só quedou coa 
história, Sahagún representa a 
sua decadéncia. Aimerico cha
ma-lle "Sanctum Facundum", 
pois di-se que a cidade foi 
fundada polos santos Facundo e 
Primitivo, e engade o home que 
"é pródigo en todo tipo de bens, 
onde se ~opa o prado onde se di 
que antano reverdeceron as as
tas fulgurantes que os guerreiros 
vitoriosos fincaran na terra, para 

glória qo Señor". Un conto, po
lo que se ve, dos freires franceses 
de Cluni traídos por Afonso VI 
e que pasaron a lenda de Carlo
magno desde Roncesvales ás 
choupeiras do rio Cea, co fin de 
mitificar a grande cidade que foi 
na sua época a de mellores servi
zos para a atencion dos peregri
nos. O vento desagradábel, a 
poeira, acaban metendo os via
xeiros nunha fonda que aprovei
ta un vello palacete onde ainda 
se conserva o ambiente que as 
caracterizou: mesas colectivas, o 
arrecendo a sopa de cocido, o 
xabón "Lagarto"· no cuarto de 
balño e o hotne solitário que vi
ve de pensión. 

O románico de ladrillo non 
atrai os viaxeiros. San Tirso e 
san Lourenzo son grandes rno~ 
numentos, pero a eles deixan
nos tan fríos como o· ladrillo que· 
non dá para modelar a quentura 
e o simbolismo das figuras. Bus
can-nos, en carreira atolada ao 
solpor, en san Pedro de las Due
ñas, que queda a poucos quiló
metros de Carrión. Entrar na 
igrexa é respirar outra vez no 
mistério" e na riqueza do románi
co afogado nas vilas visitadas, 
apesar da nave lateral que se ai
llou. das outras duas por forte· 

muro. Os capiteis repeten o te
rna do león, cabalgado ás veces 
por homes espidos. Nun presen
tan-se sete freiras alurnéadas por 
unha pomba, vo"ando as toucas 
delas graciosamente sobre as ca
bezas. Hai un bosque de sinais 
de canteiros adornando os silla
res. E máis arriba, as bóvedas e o 
mesmo campanário, volven for
mar-se de ladrillo como se al
guén, a rneio facer a solene obra, 

. ordenase por algunha estraña ra
zón que asi a rematasen. · 

Os viaxeiros quedan a falar, an
te a porta lateral da igrexa, coa 
muller vella que lles abriu a 
porta. Chama a carnpá para o 
rezo das monxas. A vella per
signa-se e di-lles que dali a un
ha rneia hora comezará a misa. 
Daquela eles din que teñen pré
sa e foxen corno se o amábel 
convite se mudase nunha obri
ga. Van tan cansos e suxos que 
só teñen gana de se meter baixo 
a ducha, mais ao pasar ou tra 
vez polo rio Cea, Paco para o 
coche e vai correndo para a ri
beira, ispe-se decentado e goza, 
corno os outros despois, das au
gas mornas mentres berra: 
"Carlomagno bañou-se aquí 
mesrniño, que o sei eu, asi que 
vamos quedar purificados". • 
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Onomatoloxía das xerarquías da Xunta 
A Onomatoloxía é unha ciencia 
que non tivo outro cultivador, se 
cadra, que o seu próprio creador: 
José Moreno Villa. O protéico 
mestre andaluz da vangarda, a 
quen tiven a honra de tratar na 
célebre Residencia de Estudan-
tes; onde pousaba, solteirón e 
enamorado dunha girl iánquí coa 
que estivera a piques de casar. 

Moreno Villa, poeta, pintor, 
arquiveiro do Palacio de 
Oriente naqueles fenome-

nais días da República; historia, 
dor dos bufóns da Casa de Aus, 
tria, inventor das carambas, escri-
bía en El Sol a maxistral columna 
de Pobretería y locura, na que de 
vez en cando exemplificaba, me, 
<liante os apelidos dos famosos po-
líticos daquela época -Alcalá Za-
mora, Azaña, Lerroux, Largo Ca-
ballero, Gil Robles, Prieto, Bestei-
ro, Marcelino Domingo, Álvaro 
de Albornoz ... - o contído da súa 
ciencia bufa, que era unha verda-
deira coña, que lle servía ao enxe-
ñoso malagueño de diversión na-
quela capital xa "de los más tur-
bios siniestros presentidos". 

Polo menos para Rafael Alberti, 
o seu amigo e paisano, que así 
versificou o presentimento axi-
ña cumprido. Polo que Moreno, 
aínda na Residencia do Pinar, 

A procesión do Nazareno é a 
cara sorrinte do desafiuzado 
desfilando cos atributos da mor, 
te vencida, pero tamén é unha 
lección das alegrías pasaxeiras, 
pois a ninguén se lle escapa que 
o ofrecido só gañou unha bata, 
lla pero sigue coa eterna pre
gunta: "¿ata cando?". 

Non se nos escapa que canda 
el tamén desfilan as caras da 
dor e do sufrimento, dos que 

aínda non acadaron a gracia 
dunha intercesión e agardan un
ha mostra de deferencia por par, 
te da divindade. Pero hoxe, o so, 
rriso amplo dos beneficiados, ca, 
miñando con toda a alegría do 
mundo detrás dos cadale:tos que 
ao final non necesitaron, atrae a 
mirada dos asistentes, buscando a 
causa da penitencia e a grandeza 
do milagre, a medio camiño en
tre a morbosidade e a devoción. 

Cada quen sabe as súas e a pe
sar de que esta é unha simple 
batalla gañada en favor da vi, 
da, non por iso deixa de ser 
motivo de ledicia. Aí van, cos 
seus cadaleitos, nais que se sa
ben posuídas pola mortal en, 
fermidade, pero agardan do 
Nazareno que lle conserve a 
vida 'ata sacar aos fillos do ca, 
tiyeiro", homes a quen unha 
'luí divina os devolveu á vida 
cando un cirurxián xa fa tirar 
os apatellos e sacar as luvas, e 
nenes que naceron coa gadaña 

·l 

deixouse de onomatoloxías, pa, 
ra compoñer uns estremece, Principiando polo primeiro ape, 
dores poemas bélicos que leu, lido do próprio presidente Fraga. 
por vez primeira, na súa cela de ¡Cantas voltas podería darlle o 
austero deseño vangandista, a inventor da ciencia onomatoló, 
certo bolseiro da· Üniversidade xica a ese apelativo!, ao relacio, 
Internacional; c.hegado a Ma, nalo co carácter e as circunstan, 
drid co tempo xusto para parti, cias políticas ou personais do vi, 
cipar na súa defensa; nas filas talicio presidente da Xunta: fra, 
doutra lntema~ional. ga, como a de Cecebre, co arca, 

no embru.Xo do Bosque animado, 
_ Aquel rapaz caíralle simpático a levado agora por fin ao cine; te-
Moreno Villa porque se inteirou ría que ser un filón para o humor 
de que leía con deleite as súas de don Wenceslao, no ABC. 
curiosas especulacións onoma-
tolóxicas, e gratificouno coa pri- fraga, ou é unha grande espe-
micia dos seus versos de guerra. sura de árbores ventureiras, 
Tal rapaz non puido esquencelo ou unha crebada moi esca, 
nunca; nin agora de moi vello, brosa. Pero o actual presidente 
sesenta e tres anos despois ... da Xunta non é nada venturei, 
Nin tampouco a divertida cien, ro, posto que é universitario por 
cia de quen a explica graciosa- excelencia; e non cabe integra-
mente na sua Vida en claro; a es- lo, cos da boina, nunha espesu-
tupenda autobiografía do seu ra. E ainda que ande un tanto 
mentor inxel da Residencia. crebado, supoño que noh será 

tan escabroso coma o seu devo, 
pois, ;como non lembrarse to amigo Camilo José Cela. Por 

da Onomatoloxía de D. Jo- iso veríase nun lío Moreno Vi-
sé Moreno? -facéndolle lla para fragotizar ao alcumado 

mesmo desviarse da rota de Va- león de Vilalba: Acaso unha ar-
[le,Jnclán- cando se tropeza un- boreda que non deixa ver o bos-
ha e outra vez nos xomais con que dos seus sucesores. 
apelidos tan suxerentes coma 
son os das xerarquías ... ia escre- En cambio sería moi <loado vin-
ber distraído, do Movimento, cular ao conselleiro de Facenda, 
por costume xa reseso, mais son Xosé Antonio Orza, co seu de-
hoxe as da Xunta. partamento xunteiro. Dado que 

O Nazareno da Pobra 

da morte sobre a súa cabeza e 
puideron saír adiante. 

¿Triunfo da ciencia mal entendi
do?, ¿casualidades? ... verdade ou 
mentira/ cada penitente rememo
ra aquí a historia daquel don Xo
án de Liñares, Rexedor, Alcalde 
e Xustiza da parroquia . da Pobra 
do Deán, no Caramiñal do século 
XV, quen ao 'recuperarse milagro
samente dunha grave doenza, 
quixo desfilar diante da imaxe do 
Nazareno coa mortalla e o ataúde 
que os parentes lle mercaran. 

Don Xoán acudía todos os 
anos a presidir a procesión 
que, desde tempo inmemo

rial, se celebraba cada terceiro 
Domingo de setembro. E _ademais, 
nese día, soía impartir xustiza. 

Tiña, naquela ocasión, a catro 
salteadores no calabozo; e el, 
entre os sufrimentos da enfermi
dade, pediulle ao Nazareno a 
gracia da curación, para cumprir 
co seu deber, e este concedeulla. 

Don Xoán, ao sentirse recu, 
perado, no mesmo intre 
no que as campás da igre

xa repenicaban chamando á pro, 
cesión, <liante do asombro de to, 
dos ergueuse da cama e, vendo o 
cadaleito e a mortalla preparadas 
detrás da porta, non puido me
nos que estirar os beizos de orella 
a orella e abanear a cabeza. 

-¡Moita presa tecles por ente
rrarme! 

-Non era para vós -desculpá-

Orza ten coma principal tarefa 
a de facer os orzamentos, a -meu 
vello demonio, Ánxelo Novo 
(quen malia ter xa cen anos, 
non tivo aínda tempo de nor, 
mativizarse), se lle ocorreu que 
iso de chamarlle orzamentos aos 
presupostos debe ser quizais 
porque son obra do señor Orza. 

O ex conde de Grovas, metido 
de fuciños a onomatólogo, sen, 
te agora fonda preocupación 
p9lo destino do Partido Popu-
lar de Galicia, tras a substitu-
ción de Xosé Cuiña por Xesús 
Palmou . Pois, mentras que 
Cuiña só significa en plural 
-no Diccionario de Carré- me-
droso ou apoucado (de non er 
o diminutivo feminino de cu, 
ou ben -no Diccionario de Ga-
laxia- gruñido de porco), a sig, 
nificación ¿semiótica? de pal, 
mou é máis grave, xa que pal-
mar é o mesmo que morrer. E 
de ahí que con Xesús palmou 
de secretario xeral non vaia ser 
que o Partido feíto a imaxe e 
semellanza de Manuel Fraga 
lribame, axiña se diga que ... a 
palmou. Entre outras razóns, 
porque ao ser sucedido Palmou 
por Antonio Pillado na canse-
Heria de Xustiza, parece coma 
se o PP de Galicia fose pillallo 
entre as patacas. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

banse-, era para os reos ... 
Don Xoán, aínda que as cróni, 
cas non o digan, debeuse sentir 
defraudado, e daquela mandou 
traer aos catro condenados que 
agardaban no calabozo. 

O rexedor vestiu o hábito mo
rado do Divino Nazareno, co, 
lleu un fachón de cera tan alto 
coma el e, cos catro salteadores 
portando o ataúde, desfilou na 
procesión polas rúas da Pobra. 

¿Iría tamén el co sorriso pmplo 
dos afortunados? Pois quizabes. 
Non era para menos. Pero ¿de 
que pode rir o curado, Cla sorte 
de ser un dos agraciados co fa
vor divino ou de contrariar a 
aqueles que xa lle tiñan contra, 
tada a mortalla? 

º
ando a procesión chegou 

e volta ao adro, o Xustiza 
irixiuse ao fregueses po, 

ñéndolles o exemplo da fe que se 
mostrou nel, e logo, nun acto de 
gratitude, perdoando aos conde
nados, deulles unha oportunida
de para emendar as súas faltas. 

A idea gustou a todos: aos 
paisanos porque lles pareceu 
bastante barata tal curación, 
e aos organizadores da proce, 
sión porque logo poxan os ca, 
daleitos deixados en prenda 
para quen, por non contar co 
favor do Divino Nazareno, 
vai necesitalo. • 

ANOSA TERBA 

Lois Pérez Leira 

'Urxe resgatar 
os arquivos galegas 

. , 
no exterior 

A novela A veinte años luz, de Elsa 
Osario, que narra a hi tória dunha 
rapaza desaparecida durante a dita
dura arxentina. Tamén est u re, 
lendo Hasta la victoria siempre, a 
autobiografía de Carme Comes. 
En poesia sempre teño entre as 
mans algunha obra de Lorenzo Va, 
rela e de Emílio Pita. 

Que recomenda ler? 

Recomendo a obra completa do 
brasileiro Jorge Amado. 

Na sua obra Protagonistas dunha 
epopea colectitJa fálanos de vários 
galegos que se viron na obriga de 
saír do país. Ainda hoxe hai queo 
ten que emigrar para prosperar? 

Algunha propaganda quere facer, 
nos crer que xa non se emigra en 
Galiza, pero o certo é que en Nova 
York hai miles de galegas que tra, 
bailan ilegalmente e que todos o 
días saen mozos para as Illas Caná, 
rias. O único que cambiou en todos 
estes anos foron os destino deses 
emigrantes, pero seguen existindo. 

Como se notou no mundo a pega, 
da da cultura galega exterior? 

Os emigrantes non 6 d ixaron 
seu rastro e nstrufnd centr al , 
gos, senón que influfr n deci iva, 
mente, como cultura particular, na 
cultura ?'eral dos países a que che, 
garon. E por iso que é fundamental 
que a história latinoamericana r cu, 
pere as rafees galegas que ten e dig, 
nifique esa parte da sua cultura que 
lles chegou grazas a nó . A made, 
en Galiza non nos debemos esque
cer dos emigrantes, para o que debe, 
mos seguir investigando sobre eles . 

En que estado se atopan os arqui, 
vos que conteñen documentación 
relativa á emigración? 

Cómpre lanzar un SOS a todas as 
instáncias políticas que teñen com
peténcias neste asunto. É preciso 
que se faga unha política institucio, 
nal urxente e clara que teña por ob, 
xecto manter os arquivos e os docu
mentos, que hoxe están en grave 
perigo, por estaren ciscados e iloca
lizados. O investimento da Xunta 
para a Galiza exterior debe ter en 
conta a memória dos emigrantes e 
evitar que se petda para sempre. • 

Representante da CJG no Consello Xeral da 
Emigración. Vigo (1953) . Autor de Protago
nistas dunha epop!!a colectiva e coordenador de 
O galego Soro, líder da Pat.ag6nia rebeláe. 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR LUÍSA IGREXAS • 

O Trinque 
Música nas Fra.gas do Eume 

O Sábado 18 de Setembro po~ 
de ser unha boa oportunidade 
para coñecer ou volver visitar 
o parque natural das Fragas do · 
Eume e aproveitar para partici
par, á noitiña, no I Festi.val do 

Rio Dez (Monfero). Ademais 
da actuación dos· grupos da zo
na, Muxarega, Repique na 
Vrea e Serralhe-Aí, o grupo 
coruñés Os Papaqueixos apre
sentará o seu novo disco.• 

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

Allarb Bue-u Caldas de R.eis 
• EXPOSICIÓN$ 

CAPRICHOS DE ÜOYA 

• EXPOSICIÓNS 

HIXÍNIO MARTÍNEZ 

• EXPOSICIÓNS 

XúuoCARRO 

Organizado por CaixaVigo 
e Ourense, en colaboración 
co concello, e até o día 21, 
exposición dos Caprichos 
de Goya. Na Sala de Expo
sicións A Fábrica. 

O pintor afincado na vila 
poderase contemplar até o 
17 deste mes na sala Ama
lia Domínguez Bua. 

Pinturas no Auditório Mu
nicipal. 

Celan ova 
•MÚSICA 

O Barco 
Los RABANES 

• EXPOSICIÓNS 

J.M. SANT ANA E 
TONI DE SOTO 

• EXPOSICIÓNS 

CRISTINA FERNÁNDEZ 

Tocan o Domingo 19, a 
partir das 22 horas, no Atu
ruxo. Mostran os seus óleos e 

Mosrra a sua obra, até o dia 
25, na sala das cabcas do Sul. 

lEir, SHACKY CARMINE. Zato e Rodol 
emigran a Madrid para facer real1dade os 

seus soñ como Shacky Camúne, unha banda de 
rock independ nte, pc;ro os plan n n aen se
gundo o imaxm do. E o pnm iro longametrax 
d h ma P fin e prime1ra película e pañ la 
qu ach ga o mundo d rock. Pola pantalla, 
ntre o cundário • I?: ean máis d un mú ic 

coñccido. hardcare electrónico da banda vai moi 
téti a da ira. 

~ O SECRETO DE THOMAS CROWN. 
Un financei.ro afeizoado a r ubar obras de 

arte, sustrae un cadro dun mu eu de Nova York e 
ten que enfrentar e á persecución dunha inteli
x nte representante do seguro. Ao cabo, xurdirá 
o am r entre ambos. Comédia de intriga románti
ca n pretcn ión . 

f&'t A NOVENA PORTA. Un detective de 
libro (Johnny Deep) r cebe o encargo dun 

millonárl (Frank Langella) de investigar a au
tentiddade duns volu¡nes do século XVI que gar
dan o segredo para convocat o Demo, Filme de 
aventuras baseado na novela El club Duma.s1 de 
Pérez-Reverte. O meUor, o petsonaxe de Deep e 
os ollos de Enmanuelle Seigner. O pior, a perda 
de pé do guión nalgµns mQmentqs clave. 

~ RESURREGCION. Un policia persegue 
a un sicópata que reconstrue a figura de 

Cristo cos membros das persoas asasinadas por et 
Intriga ben amañada, ainda que o desenlace de
pende do azar. 

~ BEOWULF. A LENDA. Un gueneiro 
chega a unha fortaleza medieval ambienta~ 

da no futuro para combater unha besta que repre
senta ao mal. Película simplona, vulgar e preten
ciosa coa estética do cyberpunk. 

~ VIRUS. Un grupo de mariñeiros atopa 
un barco ruso de seguio;i.eJ;ito de satélites 

que se acopa abandonado á <kdva. Cando toman 
a embarcación descobren que unha inte1ixéncia 
artifical domina o buque e que trata de extender~' 
se pola T erra. Un alie:n ao que He falta uu..fervor: 
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z 
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~ WlLD WILD WEST. Un Oeste ó:'r 
ciéncia nción co príncipe de ,Bel-air, Ke~ * 

vin Kline, Kenneth Brannagh e . Salma HS1:yel.C;0 

de protagonistas. Nen a cahdade de Kline '' 
Brannagh, nen o humor e cinistn'Q da:1guns>d' 
logos compensa a escasa cau4a:ªe e º·· abur~}')~· 
mento que produce.~ I?~~líc~fa, <·<: · · " y '' 

acuarelas no Claustro Ba
rroco do Mosteiro. 

A Coruña 
• EXPOSICfÓNS 

V BIENAL 
lNTERNACCONAL 
DEGRAVAOO 

Inaugúrase este Venres 
17 e poderase contemplar 
até o 24 de Outubro no 
Quiosco Afonso. 

A DEUSA ATLÁNTICA 

É unha mostra fotográfi
ca da autoría de Xosé 
Luís Vázquez-Iglesias que 
podemos ollar na sala de 
exposicións da Estación 
Marítima. 

PABLOÜRZA 

A obra pictórica de Orza 
está exposta na Biblioteca 
Pública González Garcés. 

ÜREGORIO FERRO 

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

•CINEMA 

CICLO FRANCÉS 

O Centro Galego de Artes 
da lmaxe continua co ciclo 
francés, en versión orixinal 
con subtitulas en castelán, 
co seguinte contido: Xoves 
16 Smoking, de Alain Res
nais (1993); Venres 17, No 
smoking. de Alais Resnais 
(1993); Sábado 18 e Mar
tes 21, Touchez pas au 
grisbi (Non toquedes o di
ñeiro), de Jacques Becker 
(1953); Mércores 22, 
Riens de tout (Causas sen 
importáncia), de Cédric 
Klapisch (1992); e Xoves 
23, Un air de famille 
(Como na mellares famí
lias), de Cédric Klapisch 
(1996) . As sesións son ás 
20, 15 horas non sendo o 
Sábado que son ás 18,30. 

•MÚSICA 

Los RABANES 

Están o Venres 1 7, ás 22 
horas, en Punto 3. 

Ferrol 
• CONFERÉNCIAS 

A UNGUA EN FERROL 

Con motivo do seu primei
ro aniversário a Funciafom 
Art.ó.bria programa unha sé
rie de actos nos que se in
clue esta charla sobre "A si
tua\:Om da língua en Ferrol" 

21; Henrique Sanfiz farao 
sobre "O movimento operá
rio ferrolán na n República" 
o Mércores 22; e Bernardo 
Máiz sobre "1936; levanta
mento militar e repressom". 

•TEATRO 

FRIDOM SPEAL TREATO 

Pon en cena "Porque Ji.rnmy 
Hendrix tambén comía ca
chelos", o V en res 1 7 ás 
20,30 h . no local da Fun
ciafam Artábria. A continua
ción, ás 22 h., concerto do 
grupo Serra-lhe aí. 

XORNADA INFANTIL 

T amén na Artábria pensan 
nos roáis cativos e para eles 
teñen os cantos "Aqueles 
animais da sabana" e ''O sal
tom astronauta" narrados por 
Pepablo e Leandro e unha 
exposición de diapositivas a 
cargo de Antom Cortii;as . 
Será o Domingo 19 ás 19 h. 

• FOTOGRAFIA 

RUTH M. ANDERSON 

Placas recollidas na Galiza 
entre 1924-1926 durante a 
viaxe que realizou esta ame
ricana polo país, na Sala de 
Exposicións do Centro Cul
tural T 01Tente Ballester. 

A Fons.agrada 
• EXPOSICIÓNS 

o PASAOO VcvE 

O pasado vive no presente, é 
a frase que tenta resumir o 
espírito desta exposición 
colectiva que permanece no 
Museu da Fonsagrada. Obras 
escultóricas de Mónica Ba
sallo, lnácio Basallo, Luís 
Borrajo, Manuel Patinha, 
Manolo Paz, Paco Pestana, 
Álvaro de la Vega e Fer
nando Villapol. Aberta até 
o 30 de Setembro. De Mar
tes a Venres (12 a 14 h. e 
17 a 19 h.) e Sábados e Do
mingos de 12 a 14 h. 

a cargo de Maurício F 
Castro, no local da funda- OZ: 
ción o Xoves 16 ás 20 h. ---------
Asimesmo, e dentro da, • EXPOSICIÓN$ 
xornadas "Ferrol na histó-
ria", ás 20,30, Laura Tato XAQUIN MAR.IN 
falará sobre "A Irmandade 

' da Fata de Ferrol" o Martes A Casa do Mar acolle a obra 

do coñecido humorista e pin
tor Xaquin Marfil. 

Lugo 
•MÚSICA 

CLAVICEMBALO 

O Clube de Arte e Música 
Clavicenbalo adica este mes 
de Setembro a toda a xente 
que loita pola música. Asi 
o Xoves 16 contan con 
Xoan Rompe na voz, Qui
llo á guitarra e baixo, Pe
dro Luís na guitarra fla
menca e Fidel V ázquez na 
guitarra que musicarán te
mas de José Afonso, Víctor 
Jara e flamencos. Ó Venres 
1 7 tócalle .a vez a A volta 
do agro, folc tradicional, 
con máis dunha dúcea de 
persoas entre músicos e 
bailarins. O Sábado 18 to
ma o relevo Kamikumi, co 
seu flamenco fusión. O 
Luns 20 estará o canta-au
tor Xoan Solo. O Martes 
21, Noite cun doblete a 
cargo de Hollywater (rock 

· e heavy) . E o Mércores 22 
Solo Voces (música "a ca
pella") dirixida por Fer
nando Xácome. 

• EXPOSICIÓNS 

PÉREZ PORTO 

Exposición de cerámicas, 
organizada polo Centro de 
Artesanía 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 

Esculturas de Valmaseda, 
Pazo, Díaz e Caxigueiro, 
na Capela de Sta . Maria. 

Moaña 
•MÚSICA 

XEsus PCMENTEL 

Vai estar o Sábado 18 no 
Café-teatro do Real acompa
ñado de Délio Donúnguez 
coa voz e pandeiro e Xavier 
Alcalde na percusión. O re
pertór io estará formado 
maioritariamente polos te
mas do seu último CD "Mú
sica de Galicia" e o resto do 
programa serán pezas fla
mencas máis ortodoxas. 

Noia 
•MÚSICA 

NALUA 

O coñee.ido grupo folc ac-
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Clavicembafo 
deWGO 
fai unha 
homenaxea 
todos os que 
loitan pola 
música, 
durante este 
mes, con 
numerosas 
~ctuacións. 

Desta volta 
Xaquin 
Marin 
mostra a 
sua obra en 
FOZ. 
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ANOSATERRA 
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tuará na Praza do T apal o 
Venres 1 7 ás 22,30 h. 

Ourense 
• EXPOSICIÓN$ 

COLECTIVA NA VISOL 

Até finais de mes, a galeria 
Viso! mostra as obras de 
Barreiro, Bautista, Con- . 
suelo Mencheta, Estela 
Rigaud e Villamil. 

M. CHAMOSO LAMAS 

No Museu Arqueolóxico, 
podemos contemplar a ex
posición, até o 5 de Outu
bro, ad icada a Manuel 
Chamoso Lamas que reco-
lle libros e fotografias. 

ROMANTICISMO INGLÉS 

Na Aula de Cultura de 
Caixavigo e Ourense, ex
posición de Pintura ro
mántica inglesa. 

PARDIÑAS 

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

.AR.nsr AS CAMIÑANTES 

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

•TEATRO 

A CELESTINA E 
SHAKESPEARE 

O Sábado 18 no teatro 
Principal ás 20,30 h., Atryl 
Producciones presenta La 
Celestina con Nati Mistral, 
Eva García e Paco Mora· 
les. O Mércores 22 e Xoves 
23 as "Obras completas de 
William Shakeskpeare", 
dirixida por Jon Patrick 
Walker, con Javier Gurru
chaga, no teatro Principal. 

•MÚSICA 

ALIA 

Alia Música presenta "Pere
grinaxes", música medieval 
nos camiños de Santiago, 
na igrexa de Sta. Eufémia o 
Xoves 16. 

•CINEMA 

VXORNADAS 
CONTRA O RACISMO E 
AXENOFÓBIA 

Que se celebran na Casa da 
Xuventude, acollen, entre 
outras actividades, a proxec
ción de vídeos como Lonxe 

Convocatórias 
CuRS0 DE POSGRAO 
"EsPECIALIZACIÓN EN 
EcoNOMIA PESQUEIRA 

O 30 de Setembro remata o prazo para 
este curso que cubre, por primeira vez na 
Universidade, as necesidades específicas 
de coñecimento e especialización na 
análise económica do sector pesqueiro. 
Fundamentalmente enfocado á forma;
ción especializada, á incardinación dos .. 
actores presentes na pesea cos especialis
tas co8 que conta a institución universi
tária. Abordaranse ~itos da estrutura 
económica do sector -p6queiro: estrati
vo, acuícola, comercializador, conservei
ro e transformador; Regulación e estrutu
ra pesqueira comunitária; Aspeitos con
tábeis de organización de empresas e sis
temas de información. Dirixe o cuiso a· 
doutora Mª Carme García Negro con
tando cun amplo abano de profesores e 
especialistas das universidades galegas e 
españolas asi como das institucións de 
máis alto i:ango pesqueiro. Máis informa
ción no telf. 981 563 100 (ext. 11 559); 
fax 981 561 997; correo electrónico eapi
tis®usé.es; web www.usc.f:15/ecopexa/ 

XORNADAS 00 ENSlNO VERÁN 99 

A Asociación Socio-Pedagóxica Galega e 
a Confederación Intersindical Galega do 
Ensino organizan unha série de actos 
como os V11 EncontTos Pedagóxicos da 
Mariña Luguesa en Viveiro, do 20 ao 23 
<leste mes (matrícula e reserva de praza 
nos telf. 982 561 541 e 982 129 593); 
VII Encontros Pedagóxicos de Ourerise, do 
20 ao 24 dos correntes (matrícula e re
serva de praza no telf. 988 238 350); m 
Xomadas de Música: Danza Fácil en Lu-

de África, de Cecilia Barto
lome o Venres 17 ás 19,30; o 
Luns 20, proxectos de so
lidariedade: ACNUR, Axuda 
en Acción, Axuda ap pavo 
saharaui, Amnistia Interna
cional e INTERMON ás 19 h; 
o Martes 21, ás 19 ,30 Bwa
na, de lnmanol Uribe; o 
Xoves 23 .Manbi, de T eodo
ro e Santiago Rios, tamén ás 
19,30 e ás 20 h. no Cine clu
be Padre Feixoó, ciclo de 
curtametraxes latinos. 

go, do 2 7 de Setembro ao 1 de Outubro 
· (matrícula e reserva de praza no telf. 
982 245 023); Vlll Encontros Pedagóxicos 
de Santiago, do 20 ao 24 de Setembro 
(matrícula e reserva de praza nos telf. 
981 594 686 .e 981 597 658); XXIII Xor
nadas do Ensino de Vigo: Máis alá do Mi
ño, Galiza e Portugal, do 20 ao 24 <leste 
mes (matrícula e reserva de praza os 
telf. 9&6 371 700 e 986 262 689) . Estas 
actLvidades están homologadas a todos 
os efectos pola Conselleria de Educa· 
ción. Ademais podese apontar ou reca
bar información nos locais da CIG ou 
daAS-PG. 

MUDA A DATA 00 SAFARI 
FOTOGRÁFICO "REsERV AS 
ECOLÓXICAS 00 RrBEIRO" 

A agrupación cultural Alexandre Bóveda 
da Coruña infonña que b' safari progra
mado para o pasado 12 de Setembro so
bre as Reservas Ecolóxicas do Ribeiro 
celebracise este Domingo 19 podendo 
inscribirse ou pedir información nos lo
cais da agrupación: Avda. Linares Rivas 
49, 1 º· Telf. 981 244 355. 

EDUCACIÓN PARA A P Al 

O Movimento pala Paz, o Desarme e 
a Liberdade de Asturies e o Instituto 
de Ciéncias da Educación da Univer
sidade de Ovieu realizan unha convo
catória de cursos a distáncia pensados · 
para aquelas persoas interesadas en 
coñecer e aprofundar na prevención 
de conflitos e a cooperación, aclaran
do e definindo conceptos básicos, 
analisando as formas, axentes e ins
trumentos, e dotando aos participan• 

tes dos contido precisos para xestio
nar e evaluar os proxectos. A partici
pación pódese facer ben por correo 
postal o por internet. Os cursos dispo
ñen dun sistema de tutoria a distáncia 
e divídense en dous bloques: Curso de 
Cooperación que comprende o Nível 1 
Iniciación; Nível 11 'Aspectos específicos; 
Nível llI Aspectos globais, 'que se poden 
facer por separado ou en conxunto. E 
o bloque de Xestión de Voluntariado . 
Máis información no Apdo. 2.035, 
33.080 Ovieu, Tlf e fax: 985 273 348, 
correo electrónico: mpdl@mpdel.org 
http://www.mpdel.org 

CoNVOCA TÓRIAS FORMATIVAS 
00 CEN1RO UNESCD DE GALIZA 

Realiza nove cursos no mes de Outu
bro en Santiago de Compostela, en 
edición única para á Galiza e o Esta· 
do español coas seguintes temáticas: 
Tramitación de axudas e subven
cións das adminsitracións públicas; 
Captación de patrocínios para pro
xectos sócio-culturais; Difusión e co
municación de acontecimentos e 
proxectos culturais, tarefas do gabi
nete de comunicación; Xestión e po
tenciación das asociacións de amigos 
de museus e equipamentos culturais; 
Declaración de Utilidade Pública de 
Asociacións, información e orienta
cións sobre a aplicación e desenrolo 
da lei de cooperación en relación ao 
fomento da participación e mellara 
da mobilización cidadá e as organiza
ción altruistas; Utilización da inter
net para a información, promoción, 
debate e sesibilización en Volunta
riado, Servicios Sociais, Axuda hu-

manitária e Acción Cultural. Máis 
información no Centro UNESCO 
Galiza. Apdo. 824. 15.780 Santiago. 
Telf. 609 845 858 ou 606 151 335. 
cunescog@telel in e.es 

PRÉMIO DE CRÍTICA 
"ARTEGALIClA 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
diofónico ou televisivo. Poderanse pre
sentar as críticas que se queiran, ben en 
galego ou castelán, acompañadas de 
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.G. 99", an
tes do 31 de Decembro do 99. O ver -
dita será o 24 de Xaneiro do 2000. 

ÜUlA DE FESTAS 1RADICIONA1S E 
TIJRISMO RURAL NA ÜALlZA 

O Centro UNESCO da Galiza solicita 
a colaboración dos promoteres de fes
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.• 

SANTIAGO 

Asi se titula a mostra que 
podemos contemplar, até o 
31 de Decembro, no Pazo de 
Xelmírez, Coléxio Fonseca e 
San Paio de Anrealrares. De 
10 a 14 e de 16 a 19 horas. 

MUSEU 
DO Pavo GALEGO · 

Padrón 
Baranga fai unha t-nenGxe pictórica ao mestre Mateu na fundación Aroguoney de SANTIAGO. 

As séries de gravados de 
Goya La tauromaquia 
(1814-1816) e Los pro
i!erbios (máis coñecida 
por Disparates), estarán 
neste mu e-u até o proxi
mo 25 <leste mes. Ademais 
do fundos habituais do 
centro, tam n podemos 
ollar a mostra adicada a 
Santiago e os camiños de 
Santiago . 

• EXPOSICIÓNS 

CORREA CüRREDOIRÁ 

Na galería Sieira a té o 20 
de Serembro. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

X.L. VEJRAS 

Expón os seus traballos, no 
teatro Principal, até o 30 
deste mes, de 11 a 14 e de 
17 a 21 h. -

MINGOS TEIXEIRA 

Mostra a sua obra na Sala 
Teucro da Delegación Pro
vincial de Cultura. 

ARTE DO CíSTER NA 
ÜALZA E PORTUGAL 

Mostra na que se combi
nan imaxes de edificacións 
e pezas reais pertencentes á 
Orde do Císter. Museu de 
Pontevedra. 

Tus1 SANDOV AL 

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

RE BOIRAS 

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

• FOTOGRAFIA 

EDUARDO EXPÓSITO 

Exposición no Café-Pub 
Alsir, aberra até o 30 de 
Setembro. 

•TEATRO 

EQUINpcCIA 

Teatro de rua baixo o tíhilo 
de Equinoccia da man dos 

· títeres de Tanxarina con 
Seis dedos, o Venres I7 ás 
21,30 na Praza da Verdura; 
M~ Campos, Tareixa 
Alonso, Dores Hermida, 
Raquel Méndez Cándido 
Pazó e Carlos Blanco de
léitannos cos seus cantos e 
convidanos a chiculate o 
Sábado 18 a partir das 22 
horas na Praza da Leña; o 
Domingo 19, na Praza da 
Ferreria e a partir das 22 
horas Os Quinquilláns ce
n i f i can Os lrmandiños. 

•MÚSICA 

. CANTEIRADA FOLC 

No Monte de San Cibrán, 
en T omeza, o Sábado 18 a 

Ribad.eo 
• EXPOSICIÓNS 

Os 0Fícros 

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

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

SEGUNDO HÉVIA 

lnaugurou unha mostra 
de acuarela sobre os "Ca
miños de Santiago" este 
pasado Luns 13 na lgrexa 
da Univérsidade. 

ANXO L. BARANGA 

Ourensán, pintor, debuxan
te de cómic, director e actor 
de teatrp, fa¡ agor¡i. unha 
unha homenaxe aó mestre 
Mateu coa 'rn.Óstra Iconos vi
vos . Na Fundación Aragua
rrey até'.º ·25 de Setembro. 

ELSA MARTÍNEZ . , 
partir das 21,30 h. coa par- . J'\-p-intora galega. expón 
ticipación de Arauca, Ba; .- duas das su.as coleccións, 
la vento e Quempallou. SérÍe Paisaxe e Galeria dos 

esquecidas ·no Café Pepa a 
Lo_ba (Rúa do Castro 7), 
até o -20 de Setémbro . 

AUA MÚSICA 

A música medieval nos ca
miños de Santiago da man 
do grupo Alia o Sábado 18 
a partir da 21 horas na ba
sílica de Sama Maria 

STRESS. 
· ARTE PRODUCIÓNS 

Obra de Montse Rego, 

bolsos, xoias, cerámicas e 
mobles realizados para ex
poñer na galeria Trinta. 
Até o 30 de Setembro. 

CGAC 

Até o 12 de Setembro po
demos ollar a escultura, 
pintura e deseños de Jürgen 
Partenheimer. Até o 31 de 
Outubro a obra da australia
'na Tracey MofÍatt. 

MUSEU ÜRANELL 

'Podemos contemplar a co
lección Xogo de Suxeren
cias, GraneU e Arquitectura. 
T amén Os Libros de Artis
ta, con pezas de máis de se
tenta autores. 

CAMlÑO DE SANTIAGO 
VIRTUAL 

Unha .nova forma de via
xar polo Camiño e polo 
tempo sen 'ter que moverse 
de San Martifio Pinário. 
Até o 31 de Decembro. 

KuKA CEBALLOS 

A libraria María Balteíra 
acolle unha mostra dos 
seus óleos. 

PABLO RANSA 

A té o 2 7 de Setembro 
mostra o pintor vallisoleta
no a sua obra na galeria 
José Lorenzo. Ademais pó
dense contemplar o fundos 
da galería que inclue un 
importante número de ar
tistas galegas actuais. 

LEANDRO 

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

- }OHN EASTHMAN 

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

•MÚSICA 

RAIMUNDO AMADOR 
E KIKO VENENO 

Dentro da programación 
do Xacobeo, Kiko Veneno 
e Raimundo Amador esta
rán o Mércores 22 na Praza 
da Quintana compostelá. 

OgrupoAf1a 
Música está 
dexirapolo 
paíscun 
repet16rio 
medieval 
ref'erido aos 
camiñosde 
Santiago. 
Ver rec:adro 
napáxina 
seguinte. 

n 
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MÚSICA 00 CARIBE 

Todos dos os Luns de Se
tembro, de 21 a 23 horas, 
na teáaza do Pazo de Ben
dafia, e dentro da Progra
mación do Museu Granell, 
ciclo de música popular cu
bana e caribefia, con Maria 
Vinem e o grupo Malaika. 
O 20 merengue haitiano
cubano e o dia 27 folclore 
tradicional santiaguefio, 
con músicos do Grupo 
Folclórico de Oriente. 
Ademais os Mércores pro
graman o ciclo de Grandes 
Compositores, o dia 22 o 
Duo Bretón interpretará 
obras de Beethoven, Vival
di e Elgar. 

lGADl 
www.iaga.com/igadi 

O Tnsrituto Galego de Análise e Docu
mentación Intemac1onal. IGADI, que di
nxe Xúlio Rios, ten unha páxina web 
pre 1dida pola intención de comprender 
o mundo desde aqui e proxectar Galiza 
no concexto mtemacional. Así, inclue 
información sobre as actividades do ins
tituro, presenza, publicacións, guia de re
cursos, e nvénios, sócios, arquivo, infor
macións sobre distintas partes do mun
do, ligazón.s ... A páxina pódese consul
tar en moitos idiomas.• 

Osgn.,m 
~ 

Plllf&ol, 
na~ 

eJhe 
P"8plltovn 

dan un 
ooncierto, 

oX-16, 
en VIGO. 

Ali 

•TEATRO 

Os CARRC6 00 CAMlÑO 

Até o 2 7 de Setembro, a 
panir das 22,30 h ., nas pra
zas da Acibecharia, Quin
tana, Praterias e Obradoi
ro. Espectáculo de luz, son 
e animación. 

TíTEREs CHACHIRULO 

C a obra Santiago, historia 
dunha viaxe, tod o Xoves, 
Venres, ábados e Domingos 
á 13 h. no Cinema Yago. 

Ti 
• EXPOSICIÓNS 

Xúuo VINAS 

Exposición de fotografía na 
Área panorámica de Tui. 
Até o 30 de Setembro. 

úsica 

Interpreta obras medievais dos camifios 
de Santiago baixo o título de "Peregri
naxes" en FERROL o Venres 17, en SAN
TIAGO o Domingo 19 e na CORUÑA o 
Luns 20. Para PONTEVEDRA e ÜURENSE 
ver reseñas nesta mesma sección. + . 

EmiToniln 
caiga 

os -.is áleos 
en VIGO. 

Vi.go 
• EXPOSICIÓNS 

TuT ANKHAMON, 
IMAXES DUN TESOURO 
BAIXO O DESERTO 

Producida polo Museu 
Egipci de Barcelona e a 
Fundación Arqueolóxica 
Colos, coa colaboración da 
Universidade de Oxford, o 
Griffith Institute, o Ash
molean Museun de Oxford 
e o Metropolitan de New 

1 ·' • 1 '.f ' .: t ~ 1 : ' 1 '... ... ..). ·' 

York, a mostra está-orien
tada especialmente ao pú
blico familiar e escolar. O 
descubrimento da tumba 
de Tutankhamon comocio
nou ao mundo en 1922, a 
fascinación segue estando 
viva e podémola satisfacer 
na Sala Temática de Caixa 
Vigo e Ourense. 

CASTRO Causo 

Mostra as suas pinturas do 
Extraño Mundo na Notia 
;ala de Exposicións de Cai
xavigo (Policarpo Sanz 26-

. P'), até finais de mes. 

EMITORRÓN 

Exposición de óleos ate o 
30 de Setembro, na Sala de 
Arte de Caixavigo (Policar
po Sanz 24-galerias) 

RlVADA 

Exposición de esculto-pin
tura, até o 16 de Setembro, 
na Nooa sala de Exposicións 
de Caixa'Jigo (Policarpo 
Sanz 26-1 2 ) 

ÜAIEGOSNA 
REVOLUCIÓN CuBANA 

Exposición fotográfica e de 
paneis informativos sobre a 
participación galega no 
proceso revolucionário cu
bano. Nos locais da CIG 
(Gregorio Espino 47-1 2

). 

ANDRÉ VILLERS 

Mostra fotográfica na 
Sa la de Exposicións do 
Centro Culrural Caixavi
go "Piccaso, a lenda dun 
século". Máis de un cento 
longo de fotos tomadas 
polo amigo do pintor An
dré Villers. 

HOMENAXE 
A BlLLIE HOLIDAY 

Colectiva de pintura con 
obra de Rufi.no Peral, An, 
tela, Masias, Quinteiro, 
Miño e M. Sobride. No 
Café Uf. 

ARTE DECORATIVA 
ORIENTAL 

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

CASA DAS ARTES 

A memória re.,elada, leva 
por tftulo a mostra foto
gráfica do Arquivo Pa, 
checo que podemos com
temp lar até fin na Casa 
das Artes. Ademais, oeste 
memso lugar, tamen se 
encontran, a exposición 
do IV Maratón fotográfico 
do concello, xunto coa 
Colección Luís Torras e 
a Laxeiro. 

Anú.ncios de balde 
• Gozas lendo? gustache falar do 
que les? Desde agora ti tamén po· 
des ser un "critico". Se tes algo que 
contar sobre un libro, algunha crítica 
curta sobre un título galego actual, 
envíao ao Foro Novo de Andel Virtual 
(www.andelvirtual.com) . Escolmaran- , 
se as mellares para sairen publicadas 
en formato dixital en Andel. 
htpp://www.landelvirtual .com/foro/cri 
tico.htm ou ao apdo. 8029 de Vigo. 

• A A. W . Oza-Gaiteira, Os Castros 
da Coruña informa que durante Se· 
tembro continua aberto o prazo de 
matricula _para as actividades e 
cursos de ximnasia, bolillos, ioga, 
baile galego e de salón, pandeireta, 
gaita coral, manualidades, rondalla e 
óleo. I Ad~mais ábrase unha Asesoria 
Xurídica e outra da Multar para todos 
os sócio . Información na r/ da Mer
cede 56 u no telf. 981 298122 

• A Asociación Máximo Gorki de So
lidariedade entre os Povos de Vigo in
forma que a partir do 1 de Outubro co
meza o Curso de Xadrez para nenos 
e adulto~ impartidos polo mestre inter
nacipnal O>aniel Rivera. Comezan igual
mente neSte mes os cursos de idioma 
ruso a todos o nfveis e idades imparti
dos pala filóloga Graciela Medvedieva. 
T amén os ensaios da coral, os Luns e 1 

Xoves ás 19,30 no Instituto Sta. Irene. 
Realizar~ probas de voces para to
das aquelas persoas interesadas en 
formar parte da coral, para isto deben 
dirixirse a Xosé Manuel Barbosa. Máís 
información sobre as actividades no tel 
986 224 457 (de 17 a 20h.) ou en Mar
qués de Valadares 14, 12, ofic. 5. 

• Prec isase ajuda económica ur
gente para evitar o cárcere a Ma
nuel Zebra! Lopez, desempregado, 
condenado a pagar 60.000 pta. ou , 
se insolvente, um dia de cárcere por 
cada duas mil náo pagas, por de
fender os direitos sind icais e laborais 
de reingresso em ASTANO de operá
rios. Recava a solidariedade o Colec
tivo de Escedentes de Astano. conta 
n2 2091 0239 37 30000 1944 4. 

• Na rua o n2 19 de Mocidade, edita
do por Galiza Nova. Agora con novo 
formato de periódico e 24 páxinas. ln
clue traballos sobre a história do Dia 
da Pátria, o conflito de Timor, últimas 
eleicións, emprego feminino, Alexan
dre Bóveda, Xacobeo , Serra do Xis
tral ... Agora podes suscreberte de bal
de enviando os teus dados a: Galiza 
Nova. Santiago .de Chile 28, entrechán 

dto. 15706 Compostela - Galiza, e ca
da tres meses receberás a publicación. 

• Grupo independentista do povo 
basco vende duas camisetas por 
5.000. Todas as cores e tallas. Envia
da os cartos e a talla a Baraka taldea. 
Ekonomia 17, 42 iz. 48902 Barakaldo 
(Bizkaia). Un camiseta pon Euskadi 
Independencia e a outra Presoak ka
lera. 

• Oferécese ama de casa como .em
pegada do fogar , (limpeza, canguro, 
comida, etc.), con 5 anos de experién
cia para Ferrol-Terra TeH. 981 347 060. 

11!1 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 gatías de 
traballar en busca do primeiro em
prego, oferécese como mozo, peón, 
xornaleíro, o calquer 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. 
Chamar ao tfl: ·986 419 163. 

• Cartóns telefónicos 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 perto 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 21-4º B. 15008 A Coruña) . 

• Búscase con urxéncia percusionis-

ta para grupo fusión-folk. interesa
dos chamar pota noite ao 986 240 431 . 

• Realizamos traballos de carpinta· 
ria en xeral, restauractón 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 Galiza. Manuel 616 
354911. 

• Licenciada en Filoloxía Hispánica 
dá clases a particulares de BUP, 
COU, ESO. lntere_sados 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 
(Ponteveara). 

• Adega con produción própria, 
vende vlños (albariño, godello, barran
tes, condado), a particulares e hostelei
ros. Etiquetados e con rexisto. Prezo 
d~ega T amén buscamos dístribui
éfores e hosteleiros para fóra de Galiza. 
Tfnos.: 981 213803 ou 600 71 76 28. 

• Jovem independentista deseja
ria conhecer gente similar a ele ou 
escrever-se com ela. Rubem. Avda. 
de Compostela 13, 3 2 dta. 15.900, 
Padrom, A Corunha. Tamém no co
r reio electrónico: rubem-ranho
Jas@mixmail.com para falar de te
mas 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 60.4. 

• Vendo comics 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 fonna 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 (ou ra
paz) para corresponderen-se como 
amigos pe lo correío. António José 
Mascarenhas Cristováo da Silva. A 
dos Cáos. Rua da Liberdade, viv. M. 
R. Lopes 2º esq. 2670-341 Loures, 
Portugal.+ 

Caldo de letras 

•CINEMA 

SUPERPRODUCIÓNS 

Dentro do ciclo que se ven 
desenvolvendo no Centro 
Cultural Caixavigo, o Xoves 
16, proxección da fita Sal
.,ad al soldado Ryan, de 
Steven Spielberg (EEUU, · 

ANNA JONSSON & MIKO 

1998); e o Venres 17 Sha
kespeare enamorado, de 
John Madden (EE.UU. 
1998). Entradas a 300 pta. 
Proxeccións ás 17 e 20,30 h. 
A este ciclo substitueo o 
adicado a Irlanda que come
za o Mércores 22 con 1 went 
down ( Crime desorganiza
do), de Paddy Breathnach 
(1997), e continua o Xoves 
23 con This is my father 
(Unha viaxe desde o cra
zón) de Paul Quinn (1998). 

•MÚSICA 

PlJFFBALL E 
THE PEEPSHOWS 

Os dous grupos suecos esta
rán na Iguana Clube o Xove 
16 a partir das 23,30 (1.500 
pta. antecipada, 1.800 na 
billeteira). Tlíe Peepshows 

H X V C R P X A Y J H S 

E N J L Ñ ~ T P G H F D 

E I E C U Ñ F A B X I ~ 

E U J W A E I S F O R U 

W S L T T P B C F E D N 

Q P · E E H O O A L N R U 

P !!' I ·D R F N L M C G Q 

E C B P I T A G O R A S 

P Q · N E O L C R D N J Ñ 

Y S I Y O J C B M O I E 

X Q Z R Ñ L I U C B F O 

G Z U B L G G I E W L Ñ 

Dez matemáticos de tudas as épocas. 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

o 95 e surden das cinzas do 
trio Tribulation, están in- · 
fluidos igualmente por Roc
ket from the Crypt, Zeke, 

.------------, - DwartJeS ou Motorhead. E o 

naceron no ano 96 e están 
influidos polas bandas ac
tuais coma New Bomb Turks 
ou os Rocket fron the Crypt e 
facturan un potente punk 
rock. Puffball son da colleita 

Sábado 17 ás 00,30 neste 
mesmo local ternos a Los 
Rabanes a quenes relevarán. 
os Gigolo Aunts, un dos 
grandes do pop guitarrístico, 
o Venres 24 á mesma hora 
en actuación única no país. 

•TEATRO 

QUENMATOU 
A MARI LAURI? 

É cenificada por Teatro 
A'Jento o Domingo 19, ás 
20,30 h., no Centro Cultu
ral Caixavigo. t 
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Cavaba na.praia desde que a maré baixaba até que volvia subir. 
O ritmo do mar dirixia a xornada de traballo .. Cando o areal de
saparecia, Dores Ortiz ia de xornaleira á casa dos ricos. Entón 
era a terra a que cavaba. Con 93 anos, esta mariscadora de 
Campelo (na parróquia de San Xoán de Poio) recorda a fatiga do 
seu moito tempo na ria, que comezou da man da nai senda ain-

• , 1 da unha cativa. Fillas e netas continuan agora na praia, apañan
do xeración tras xeración ameixas que non pasan pola sua mesa. 

Cruzaba cando nova "o rio" -co
mo daquela chamaban á ria
de "farola a farola", d~ praia de 
Praceres até Lourizán, no am
plo areal que agora preside a 
fábrica de Celulosas. "As que 

.. .J- eramos apañadoras viñamos 
para casa con un, dous ou tres 
quilos de ameixas e traíamos -

acompañaba á nai, mariscadora 
como ant~s tora a avoa. Na 
praia viviu o preñe dos seus sete 
fillos, como tantas mulleres das 
rías. Nada mudaba entón a non 
ser o cabo do sacho que se facia 
máis longo. Conforme ia me
drando o ventre as mariscadoras 
cambiapan de aparello, diante 
da_s dificuldades para se.agachar 
até alcanzar as ameixas. Candó 
nacian os cativos, a nai quedaba. 
con. eles na casa e Lola conti-

-TL para comer" lembra a señora 
Lola, que a diário ia até a praia,. 
na maré grande da mañá e ta
mén na máis cativa da tarde. As 
mulleres da sua casa non coñe
ceron a praia como lugar de lé
cer. O sol queimaba e a auga 
metiase no seu carpo até em
papar os osos. "las m.esmo a 
chover, coas ·msmciña$ .efl': . rru
ñadas" come a e.fío a la. 

~ - "'" ----.;j¡., Q 
~ r~ ( ~ ~~ 

Comezou c a ree.:ános 1t a 
ribeira. Des fP · senJu ~~ 

;> - • corpo mollad ~I ,- e 

inverno e as m~t~l!~~ta-
das pola humida 

·_ -nuaba na ribeira. Anos despois o 
mesmo faria ela coas suas tillas. 

"Tiñamos a miséria enriba, á 
volta do mar iamos ao xornal, 
traballabamqs todo o dia por 
cinco reás". A xornada do mar 
sumábase así a da terra que se 
completaba, entrada a noite, co 
coidado dos animais. Apañaba 
asi a señora Lola o centeo na 
casa dos ricos do lugar. "Che
gaba da ribeira a meiodia, co-

mia algo e ia despois de novo 
co lejón á terra. O centeo era 
dos .ricos. Agora todo é distinto, 
hai auga e lus nas casas e mes
mo recollen o lixo. Agora é un 
vivir! Os ricos teñen as veigas 
abandonadas. Xa non plantan 
centeo. Antes abusaban moito 
dos pobres" comenta, abraián
dose ainda de mellaras que hai 
bon tempo pasaron a ser cotiás. 

Algunha vez comian as ameixas 
da ria? "Quenas via? Tanto co
mo valian! Ai, non, cómpañeira, 
esas non eran para nós. O im
portante era facer cartos". Para 
elas non eran as ameixas era 
"cavar .-dúro na a rea" e carretar 
todos· os froitos que daba a rica 
ria de Pontevedra. E tamén as 
tarefa$ que facian como cativos 
complementos e que Lola só 
menta cando se lle pergunta. Ir 
· camiñando até a citláde era un
h a delas "·par un carreiro no 
r:neio ·dim· piñeiral a comprar un
ha arroba de aceite" como reca
do para o negócio ou a taberna 
dalgun viciño. Ou tamén carre
tando até a praza pontevedresa 
o peixe que traian os barcos que 
na baixamar non podian atracar 
no peirao da Moureir~. Por cada 
viaxe coa cesta- á cabeza recibia 
cinco reás, "se faciamos duas vi
ñamos contentas e cheas de ra-

zón". Sempre cos "zapatiños 
cosque nacin, descalza". 

"Pasamos moita fame, nunca ti
vemos fartura de nada. Non era 
unha vida tranqüila, sempre 
amarguradas. Tiñamos a ribeira 
que era o noso sustento, ela 
nos mantiña". A praia era causa 
de mulleres, os homes ian á 

- mar, ao bacallau de Pysbe que 
foi por un tempo a esperanza 
dun lugar onde a entrada de 
cartas era ben limitada. Tempo 
despois tamén eles comezaron 
a estar nas beiras "pero ian coa 
gancha e collian máis. Non só 
ameixa senón tamén berbere
cho. Agora xa está todo mestu
rado, homes e mulleres". 

Cartas de amor 
co silabário 

Lota foi tamén á escala. O xus
to para aprender "o silabário, o 
catón e a guia, que era a letra 
de pluma". Os viciños viñan on
da ela para que lles escribise 
cartas de amor, moitas delas 
cunha boa man de brincadeira. 
Empregaba tamén a lición 
aprendida para escribirlle aos 
tillos cando estaban tora. 

Na ribeira estaba cando se anun
ciou a implantación da Celulosa 
en Lourizán. A señora Lola parti
cipou como todas as mariscado
ras da zona nas protestas contra 
a fábrica. Recibiron golpes dos 
"da marina" pero elas "estaban 
todas xuntas, as de aquí e as de 
Placeres, tamén cando foi o da 
draga porque tiñamos medo de 
que acabaran co marisco". 

"Non, ao Domingo estaba proibi
do traballar. Nen ameixas, nen 
terra". Era odia que as mulleres 
adicaban a "repasar" a roupa· 
dos homes que viñan da mar 
para pasar o fin de semana. Os 
únicos bailes que lembra son os 
de San Xoán de Poio, "un acor
d eo nc i ñ o pequeno e pouco 
máis". E as pe/egrinas? "E quen 
foi ás pelegrinas?" responde 
perguntando a señora Lola, que 
nunca pisou as festas grandes 
da viciña Pontevedra. Tamén 
porque boa parte da sua vida 
pasouna dun loito que leva ben 
tempo sendo perpétuq. "Tres 
anos máis pano da cabeza po
los país, dous por un irmá. .. " re
pasa ela e, facendo cantas, non 
é difícil adiviñar coas martes que 
leva no lombo que pasou boa 
parte da sua vida de negro pe
chado. Amarra o pano e láiase: 
"agora hai quen lle marre o ho
me e non fai loito, xa non hai 
aquel respecto". As desgrácias 
agraman de forma dolorosa na 
sua biografia. Todas elas foron 
marcándolle a vida e conforme 
as vai contando mesmo se com
prende que remate a história di
cindo "cada un ten que confor
marse coa sua serte". Cando se 
deita pola noite non encentra 
ben o sono, quéixase de tanto 
recordo que non a deixa dormir. 

Até os oitenta anos ian as mu
lleres ás ameixas. Décadas co
as costas encorvadas e humi
dade constante que foron dei
xando lenta pegada no carpo. Á 
señora Lola non lle parece moi
to. Entende pala contra que a 
inxustiza é que limiten "a xente 
necesitada" a idade de ir á 
praia. "Se nos deran a Ribeira ... 
sempre nos tirou da fame" repi
te a señora Lola. • 

Noné 
-·<leste mundo 

· MANuEL CIDRAS 

Logo do grave deterioro que 
para a ONU supuxo a cri
se do Kosovo, o seu patro

cinio do proceso de descoloni
zación do Timor veu ser a oca
sión de rehabilitar a súa imaxe e 
función no mundo. A tealiza
ción do referendo foi un éxito 
innegable que logo se viu trun
cado por uns acontecementos 
posteriores tristemente coñeci
dos que puxeron de manifesto 
as enormes limitacións do siste
ma das Nacións Unidas. 

Cando o de Kosovo, lanzouse a 
idea de que a marxinación da 
ONU fo ra con secuenc ia d un 
problema de operatividade no 
Consello de Seguridade, no que 
se daba por seguro o ve to de 
Rusia, aliado de lugoslavia. Co
mo agora ninguén asume a res
ponsabilidade dun eventual ve
to nun proceso que tutela preci
samente a ONU, se mella claro 
que a limitación do sistema 
van máis alá dos problemas de 
operatividade no Consello (que 
os hai e non se l imitan á insti
tución do veto). 

En T imor se desenvolve unha tre

menda operación de castigo con
tra unha poboación que optou po
la independencia mentras en No
va York a diplomacia move os 
seus complicados resortes para 
acadar unha resolución que, dado 
o previsible da situación, se debe
ría ter adoptado antes da celebra
ción do referendo. Como iso non 
se pode achacar á malevolencia 
dos responsables da ONU, aos que 
se lles debe presumir a mellar das 
intencións, eu conclúo que o pro
blema da ONU é que non é deste 
mundo. E no quera facer apenas 
unha frase lapidaria nin meno 
ainda contribuir a botar terra so
bre unha organización que foi sím
bolo do progreso da sociedade in
ternacional e que está abond e
teriorada. Diso xa e encarga 
OTAN, é dicir, o Estad Uni~ 
do.s. O que quero significar é que a 
ONU, u princ1p1 ·, ú. 
funcións, mesmo a úa estructura, 
son p¡; pi dun mundo xa fi n i
do, no que non ra ad p nsar, 
coma h xe, nunha hexem nf e 
unha lexitimidade única . Un 
mundo no que era inc ne ibl 
que a mera decisión ~ lmperi 
constituise en vontade n rmativa. 

A ONU é un anacr nism u 
compre salvar fronte aos emba
tes dos que ven no s us princf
pios unha limitación do seu p 
der absoluto. + 

V oLVER AO REGO 

Desde h a i tres meses o 
portavoz socialista C ar
los Prín cipe en centra 

sempre unha vírgula mal colo
cada e négase a asinar o acordo 
que lle oferecen os nacionalis
tas para govemar no concello 
de Vigo. Despois di que o alcal
de Lois Castrillo é un prepoten
te. Nas próprias fileiras socialis
tas, consideran que coa sua de
magóxia, Príncipe fai oposición 
obxectiva e pon en perigo non 
só a alcaldía senon a agrupa
ción local do partido. O PP es
tá feliz. Fraga di que ter Vigo 
parado pola esquerda compén
salle ter perdido a alcaldía. + 


