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Máis de duas mil 
. persoas deA1andan · 

a escolarización 
total ·en galego 

(Páx. 5) 

Carlos Casares: 
~o Conselló da, 
Cultura nunca 

realizará-críti·cas 
políticas" 

(Páx. 21) 

A Xunta ignora os 
informes de 

perigosidade das 
liñas de alta tensión· 

(Páx. 4) · 

Folga~ de alu~os, 
peche de pais e 

protestas no 
comezo de curso 

(Páx. 7) 

Manifestación 
láctea en· .. · 

Novembro 

- O 15 de Novembro o sector 
lácteo galego voltarase .a mani, _ . 
festar. Esta vez en Con:Ípostelá. 
Saben que a loita non ·acaba 
nun dia e xa teñen previsto · un, 
ha tractorada para o 15 de Xa, 
neiro, ainda que se a situación
se ·agravase! poc;leria anticiparse. . 
Esta medida de presión terá a 
particula!idade de que µon só 
estarán DS tractores .concentra, 

. dos nas cabeceiras .d~ · comar~ 
cas, senón que as cubas do leite 
formarán unha· fronte comun 
cos veículos de labranza. Produ, 

· ción e transfonnación daranse a 
man asi, por vez primeira, 
ti.unha protesta déste ·calado. 
Mentres -ranto, a Mesa do Leite 
decidiu impu1sar unha campaña 
dé explicación do pmblema, 
para chegar directamente a to, · 

. dos os cidadáns, sen as mensa, 
xes disto,rsionadas de grande 
parte dos . meios de corriunic~, 
ción. A unidade· de acción en, 
-tre produtores e transformado, 
res deberia levar emparellada 
unha reconsideración da postu
ra que manteñen algunhas-in, 

. dústrias que están retrasando os 
pagamentos. Só con-solucións · 
·políticas se lle pode dar unha 
saída a todo o sector e as indús-
. trias xa o saben. Están tan di, 
r~ctamente. interesadas como os 
ganddros. É ·preciso pois 'que 
obren eón total coiisecuéncia. • 

OS GROMOS DO PENSAMENTO 
Domingo Garcí~~Sabell 

Unha recompilación de 
escritos sobre. diversas 

cuestións da nosa época a 
cargo dundos máis brillantes· 

erisaí_stas galegas. 
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QIG e ELA afirman qu_e-o_s sindicatos estatais cederon 
ás presións do governo 

Pensións: 
· o recorte mellor maqUillado 

- . 
· O· máis importante do acorde das pensións foi a posta en cena. José Maria Aznar 
lograba unha fotografia_ histqrica, ao carón dos líderes sindicais que tanta guerra 
lle deran a Felipe González. O PP apontalaba o seu centrismo a un prezo escaso: 
o acorde é un recorte na liña liberal e privatizadora iniciada xa en anos anteriores. 
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Con 1 S anos cotizados, uo pension-ista pasará de cobrar o 60°/o da base reguladora a só o 50º/o 

'Un bon acordo para o Partido Popular' 
segundo a· CIG 

-0- MANUEL VEIGA 

A Confederacion lntersindical Galega ven de dar a coñecer un informe que debulla as 
principais liñas-do recorte das pensións e ampárase en: textos das próprias centrais esta
·tais, hoxe abeirados por un pacto ·da que resulta principal beneficiário o Partido Popular. 

nha leitura coidada do acordo 
asinado polos dous principais 
sindicatos estatais e o Partido 
Popular, baixo a divisa do "con
senso", serve para descubrir a 
liña continuista cunha reforma 
iniciada xa_ hai once anos e que 
levara naquel momento a Comi
sións Obreiras a convocar nada 
menos que un~a folga xeral. · 

A retórica e o circulónquio le
galista noñ poden agachar al
gunhas das eivas principais do 
acorde: · 

.:_A separación das fontes dé fi- 
nanciación e a c.onstitución,' do 
fondo de reservas quedan apra
zados para o ano 2.000. 

-Baixo a etiqueta da "solida-
. ·riedade" e a "equidade" pretén~ 
dese que os que até agora dis
frutan os -rexímenes autónomo 
e agrário, xunto coas e·mprega
das de- fogar, coticen o mesmo 
que o resto, dado que reciben 
similares prestacións, é dicer 
trátase dunha "solidariedade" 
para · pagar máis, esquecendo 
que estes sectores son os que 
pade9en unha situación social 
máis precária. 

-O periodo -~e referéncia para 
establec~r. a - -pen~ión prolóngase 
de oito a quince anos, o que re
dunda en perxuício dos futuros 
pensionist~s. 

-Os traballadores co m1rnmo 
éle qui.nce anos éotizados cobra- _ 
rán o· 50% da pensión (antes o 
60%), con,vinte anps cobrarán o 
65% (antes o 70%). 

-Desiricentívañse as préxubili
zacións voluntárias (unha porta 
para criar novas_ empregos). · 

'~Unha via aberta 
para máis recortes" 

Pero a análise crítica ma1s 
completa do acorde foi a reali
zada pala Confederación lnter
sind ical Galeg.a: 
"O acorde -siná
lase no texto da-
d o a coñecer o N 
pasado dia 9 por oíl se 

ra, abre unha via de lexitimida
de deses recortes, supeditando 
todo ao equilíbrio ' financeiro do 
sistema e á evolución da situa
ción económica, ou, por decilo 
doutro xeito: á reducción do dé-

ficit público e ao 
c u m p r i m-e n t o 
das exixéncias 
impostas en Ma
astricht". 

esta central- é 
un b'on acordo 
para o Partido 

contempla 

- Popular, que con-
seguí u que 

-A actualización das perisións, 
segunao o IPC, -realizarase· _en 
función do previsto polo gover
·no, deixando a revalorización 
acorde co IPC reaJpara "cando 
proceda''. -Velaí un dos maiores 

- _CCOO e UGT o 

.a cobertura 
das xubilacións 
anticipadas 
fo°r"zosas · -

A central na
cionalista resalta 
que o acordo 
"non tala par.a 
nada" da "débe
da fictícia da Se
gu ridadé Social 
co Estado, elimi
nando o seu ca
rácter de présta
mo, ne-n tam--"logros"·· da negociación, supedi ~ 

tado a unha frase ambígua onde -
as haxa: . 

-Si hai máis claridade á hora 
de val.orar os plaris de pensións: . 
os asinantes "valor_an positiva- _ 
men.te os si-stemas voluntários 
de fondos e plans de pensións". 
Non se vira, desde a transición, 
-que un sindicato tivese que rea
lizar un acto ae fe similar. 

. asinaran, contra
d eci ndo as fór
mulas 1deolóx1cas 
e liñas de acción 
contidas nos 
seus últimos do'

a caus.a de 
reconversións. 

cumentos". 

"Desde o pon.to 
de vista _sindical 
-'sinala a CIG
non podemos en- _ 
tender como CCOO e UGT de
fenden como próprio, e con tan
to entusiasmo, ün documento 

_ que, máis alá do alcance con
creto dos recortes que incorpo-

-pouco da débe
d a do Estado 
coa Seguridade 
Social". 

Non se contem
plan a cobertura, via impostosr 
das xübilacións anticipadas for
zosas a causa de reconver
sións, situacións de crise e 

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior • 

axuda a sectores da produc-.. 
ción, cuest.iórls que si se--reco
llian, sen embargo na Recd- · 
mendación Prim[lira do , Pacto 
de1Toledo. Tampouco se deter
.mina que tipo de figuras ímpo
sitivas (impostas directos ou 
indirectos) servirán para reunir 
os recursos. necesários para 
sufragar a separación das fon
tes de financiación e a etapa 
transitória até o ano 2.000. 

O informe da Confederación 
lntersindical resume, máis 
adiante, as afirmacións dun es
tudo realizado por UGT sobre 
as pensións en Maio do :pasa
do ano. "Non cabe cinismo in
telectual maior -decia o sindi
cato socialista- que denunciar -
as dificultades financeiras do 
sistema público de pensións 
para , a renglón seguido , pro
pór que mediante gastos fis
cais se fomenten fórmulas pri
vadas de capitalización , á mar
xe da solicjariedade real ". A 
CIG asume este párrafo como 
próprio , en cont raposición á 
declaración en favor dos siste
mas complementários priva
dos, asinada agora por CCOO, 
UGT e o govern9. 

Penalización 
dos traballadores en 
precário e temporeiros 

ESTA SEMANA 3 
ANOSATERRA N2 7-48 - ANO XIX 

A. IGLESIAS 

-
O pacto reduce, de forma im
portante, as pensións dos que 
cotizaran menos de 25 anos á 
Seguridade Social. "No futuro -
recolle o informe da CIG- e de 
seguirse coa actual precarieda
de nas contratacións vai ser difí
cil que unha persoa teña máis 
de 25 anos cotizados, polo que 
se pode falar dun impacto cada 
vez maior". 

O sindicato maioritáro basca aéusa ~o PP de "chantaxear aos. sindicatos españois" 

O consenso ten unha forte oposición 

Por outra parte, "é unha medi
da que parece castigar espe
cialmente a colectivos onde se 
dá maior precariedade ou onde 
se producen maiores periodos 
de inactividade, como é o caso 
da muller traballadora, principal 
destinatária do contrato a tem
po parcial e posuidora dun his
tor ial laboral cheo de baixas 
voluntárias para atender aos ti
llos, a familiares enfermos ou 
inválidos, etc." • 

O "consenso sobre as pen
sións" non foi tan xeral como se· 
está dando a entender. En Gali
za, a CIG e o BNG opuxéronse 
ao acordo. Felipe Alcaraz (IU) 
acusou a CCOO e UGT de 
"sentar" a José Maria Aznar na 
Moncloa durante oito anos, tras 
asinar un acorde "negativo" pa
ra os intereses económicos dos 
xubilados. Alcaraz afirmou que 
non queda nada claro o que su
cede cos fondos privados de 
pensións; se os sindicatos, nal
gunha medida, os van xestio
nar; e se esta posibilidade está 
pactada de forma implícita co 

Executivo popular. O socialista 
Abe! Caballero declaraba, o pa
sado Xoves día 10, en Rádio 
Voz, que a leí de orzamentos 
para 1997 non "garante a ac
tualización das pensións o vin
deiro ano". 

Pero e máis contundente foi 
José Elorrieta, secretário xeral 
do sindicato basco ELA-STV, 
que -xunto co abertzále LAB 
agrupa a máis do 60% dos de
legados en Euskadi. Elorrieta 
acusou a CCOO e UGT de ser 
os mellares "avalistas do futuro 
da política sobre as pensións" 

que vai levar adiante J.M. Az
nar. Segundo Elorrieta "até a 
oposición da CEOE parece 
programada" para proxectar 
ante a opinión pública que o 
Governo fai unha "política so
cial de favor das clases traoa
fladoras". 

-ELA-STV criticou á Comisións e 
UGT por aterecer en bandexa 
ao PP a "credibilidade social" 
que forxaron nos últimos anos 
para que o Governo central 
aplique co seu consentimento e 
~nuéncia unha política "clara
mente antisocial" que non reco-

ñece o poder adquisit ivo das 
actuais pensións, nen das futu
.ras. Segundo o sind icato 
maioritário basco a "trampa" do 
acorde viria motivada "polos 
problemas de financiación dun 
sindicato c0mo UGT, con 
30.000 millóns de débeda" e 
palas supostas irregularidades 
na xestión económica de 
CCOO, cunha débeda de 1.300 
millóns á Seguridade Social. 
Elorrieta concluíu sinalando que 
"o nível de chantax.e é moi 
grande", para resumir afirman
do que "non hai un sindicalismo 
español".• 

Cartas hai, pero mal . repartidos 
Un dos ideólogos máis nomeados nos ambientes 
europeistas, Jacques Attali, decia, hai máis dun lustro, 
que os Estadqs non podarán no futuro soster os · 
gastos personalizados en educación e sanidade e 
extendía o carácter oneroso da asisténcia pública á 
prática totalidade dos servícios sociais. Attali acabou 
desprestixiado pola sua má xestión no Banco de 
Axuda ao Leste: gastara máis en surtir de alfombras . 
de cachemira a sua sé central que na concesión de 
créditos. · 

A pedra angular da argumentación dos partidários do 
recorte é a suposta "caixa valeira" do Estado, segundo 
a populista explicación de Felipe González. Ao PSOE, 
que no seu dia asinou os Pactos de Toledo, parécelle 
agora ainda excesivo o Pé!Ctado polos sindicatos 
estatais e o PP. Unha comisión do partido acaba de 
prever que, en menos de un ario, o déficit da 
Seguridade Social crecerá en 447.000 millóns de 
pesetas. Segundo os socialistas, o PP vai gastar máis 
en pensións e cobrar menos por cotizacións do que 
anúncia .. Con esta postura ven de situarse _á dereita 
dos conservadores e a favorecer a imaxe "centrada" 
que buscaba Aznar ao asinar o seu primeiro acorde 
cos sindicatos. 

. Certo que· ~ caixa do Estado tende a valeirarse, pero 
non polo aumento dos gastos sociais, senón pela 

_ • ,reo~cióf! de impostas. Aznar camiña na direción 

marcada antes por outras dereitas europeas. O 
mensual Le Monde Diplomatique do mes de Outubro 
oferecia un dado de interese: "Os impostes do Estado 
[en Fráncia] pasaron de representar o 17,6% do 
Produto Interior Bruto en 1°985, a supoñer o 14,7% do 
mesmo. o ano pasado. Tal ·rebaixa nos impostas 
representa unha perda de ingresos por parte do 
Estado de 230.000 millóns de francos, é dicer: as tres 
cuartas partes do déficit orzamentário. O mesm.o. 
periódico tira a conclusión: "lsto beneficiou case 
exclusivamente aos empresários e aos detentadores 
de capital". A rebaixa de imp9stos, re.corda a mesma 
publicación, non logrou criar máis.postos de traballo; · 
como evidéncia o núr:nero de parados que se 

pior situación, presionen á baixa sobre os salários e as 
. condicións de traballo. 

.o paradóxico é que o Produto Nacional está 
medrando. Se de verdade o Estado e os seus 
portavoces eren no argumento demográfico, porque se 
impide con tanta feroé::idade a entrada de xóvenes 
inmigrantes extranxeiros con gañas de traballar? O 
número de perysionistas tampouco aumentou de forma 
ccinsiderábel nos últimos anos. E as proxecións 
demográficas resultarían alarmantes nun prazo de 
quince anos só no caso de que continue o paro e polo 
tanto ese grande número de persoas que r.on pode 
contribuir. Un progresivo reparto da riqueza e do 
traballo reso}veriq, dun golpe, .o problema. . rnultiplicou por dous, ao tempo qüe cantos de miles de 

millóns foron estragados na especulación- financeira e , 
inmobiliária. Claro que ningún cJéstes temas preocupa . En todo caso, o Estado español, e Ron se diga Galiza, 
aos.converxentes de Maastricht, preocl-Jpados polos ~antén o seu retraso a respeito dos níveis de 
índices dos termómetros que eles mesmos criaron, á prestación social en Europa, maioritariamente 
marxe demasiadas veces da exist~ncia real dos implantados desp_ois da 11 Guerra Mundiai, como 
cidadáns. resposta de contención á expansión dó socialismo en 

A Seguridade Social é precisamente unha conquista 
da clas.e obreira que ter:i como finalidade distribuir a 
riqueza e correxir as desigualdades. Non é polo·tanto, 
un sistema neutro na economia. Após da reforma do 
mercado de tr_aballo, do plano de privatizacións e da 
reforma fiscal , agora tócalle turno á proteción social. 
Espérase que con menos proteción os .parados, en 

mo)tos paises. Hoxéndia a porcentaxe do PIB que 
ocupa o gasto social está ainda un 4% por baixo da . 
média europea. Ademais, qu_en dixo que o Estado non 
ten cartas se pretende gastar 280.000 millóns de 
pesetas en catrocentos carros de combate alemáns, 
modelo Leopard? + 

ANOSA TERRA 
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Os danos das radiacións eléctricas sobre a natureza son· coñecidos desde os anos trinta 

A consellaria de lndústria . 
nega os riscos biolóxicos das -liñas de alt~ tensión 
-0-G.L. 

O director xeral de . lndústria 
acusou no Parlamento ao de
putado do BNG Bieito Lobei
ra de suscitar un problema 
inexistente en relación co tra-

. zado de alta tension sobre as 
vivendas de Merza e negou 
os efectos d<> campo magné
tico sobre as persoas. Con 
todo, os danos que produ
cen as · radiacións das liñas 
de alta tensión sobre a natu
reza· son abondo coñecidos. 

da OMS toma como referéncia a 
investigación sobre obreiros de 
centrais eléctricas intermedias 
que traballaban con voltaxes en
tre 220 e 500 quilovátios, nos que 
atoparon síntomas de amnésia, 
alteracións nerviosas e anémia. 

Investigadores da universidade 
de Lousiana demostraron que as 
liñas de alta poden producir can
cro por efecto aditivo ou sinérxi
co e ao mesmo tempo compro
baron malformacións conxéni
tas, alteracións dos índices de 
natalidade e alteracións na pro
ducción do leite materno. Para 
esta investigación, non hai dúbi
da de que as _persoas que traba
llan ou viven na proximidade dun 
campo electromagnético intenso 
acusan dores de cabeza, males
tar físico xeral, insomnio e mes
mo impoténcia e infertilidade. 

Un recente estudo do Instituto 
Nóbel de Estocólmo relaciona 
algunhas clases de ·cancro cos 
campos electro-.magnéticos dos 
cabos e das estaciórs transfor
madoras. No concello de El In
genio de Gran Canária prolife
raron as enfermidades por efec
tos de tres cabos de alta tensión 
e apareceron patoloxias certifi
cadas polo Servizo de Oncoloxia 
e Cardioloxia do Hospital Nues
tra Señora del Pino de Las Pal
mas. As doenzas documentadas 
van desde tumores malignos, 
depresións, un caso de colite ul
cerosa e dous de malformacións 
xenéticas. Os médicos que re
dactaron este informe chaman a 
atención sobre o feito de que un
ha poboación co ·93,9 por cento 
por baixo dos 50 anos, sen dro
gas nen paro, teña tantas doen
.zas e apresente tantos cadros 
de depresión. Os viciños de 
Bembrive (Vigo) exixiron en Xa
neiro do 94 o tendido soterrado 
dun tramo de alta tensión. 

A contaminación electromagnética afecta aos traballac!ores das centrais e aos que viven a rentes das liñas de alta tensión 

Unha equipa de investigación da 
universidade británica de Salford 
denúncía unha clase de depen
déncia das persoas que viven a 
rentes dos cabos de alta tensión. 
Segundo as conclusión do seu 
estudo, as persoas abrigadas a 
viver ao abeiro dun campo elec
tro-magnético desenvolven unha 
producción anormaJ de certas 
hormonas o que fai que resintan 
o alonxamento dos cabos de alta 
tensión con cadros parecidos aos 
do síndrome de abstinéncia dos 
opiáceos. 

Amais das expresas recomen
dacións da Organización Mun
dial da Saude (OMS) de non 
submeter á influéncia dun cam
po de máis de 5.000 vóltios ás 
persoas, vários paises industria- . 
!izados .dispoñen .separacións 
que van desde 500 a 2.000 me
tros para os tendidos de alta. 

Leucémia e cancro 

·En Xullo de 1989, causou escán
dalo nos Estados Unidos a publi
cación do libro "Os perigos dos 
campos electro-magnéticos" do 
científico Paul Brodeur, no que 
se citaban casos de enfermidade 
por exposición a tendidos elóctri
cos desde os anos 70, con esta
tística de incidéncia de leucémia, · 
cancro cerebral, abortos, malfor
macións do feto e cancro infantil. 
Brodeur manifestaba o seu enfa
da· porque tanto a administración 

. da saúde como as organizacións 
ecolóxicas e de defensa do con

.-sµmidor mantivesen unha guerra 
contra os insectifcidas, os aditi-

vos e o refugallo nuclear e igno
rasen os danos do electromag
netismo. "A pesar dos síntomas 
evidentes de perigo -protestaba 
Brodeur-, as empresas eléctricas 
tan como se non existise amea
za nengunha e convocan a opi
nión de investigadores que in
comprensibelmente ceden ás 
suas presións". 

Dentro· do Estado, salientan as 
protestas de cóncellos de Bizkai 
palas consetí.Jéncias dos tenidos 
sobre a poboación. A oposición 
aos cabos ·de alta comezou no 
concello de Karrantza que recu
sou a liña entre penagos (Cantá
bria) e a central de La Q~adra. O 

A Xunta cede: ás presións· da Rédesa e impón o tendido sobre Merza . ~ _..,.. ~ 

A consellaria de Industria está 
disposta a impar pala forza o 
trazado de alta tensión de Red 
Eléctrica Española, S.A .. (Rede
sa) sobre as vivendas de Mer.za 
en Vila de Cruces. A Xunta ce
de a fortes presións do Gover
no central para l}lanter. a insta
lación sobre Merza e desafia as 
protestas dos vicrños que este 
Venres se manifistarán á porta 
do Pazo do Hórreo. 

O director xeral de lndústria, 
Xaquín del Moral dixo no Parla
mento que a rede de alta era 
competéncia do Estado, coque 
negaba a autorídade do conce
llo e renunciaba ao direito da 
delegación provincial de lndús
tria a intervir. 

A Xunta busca o abeiro dunha 
lei do ano 1964, que só prescri
be unha separación de trece 

. metros entre liñas e casas an-

tes que seguir outros consellos 
autorizados que advirten contra 
a exposición a campos magné
tico~ de rt:Jáis de .5.000 vóltios. 

"O director xeral de lndústria di
xo que o trazado era competen
cia do Estado -comentou . o de
putado do BNG Bieito Lobeira-, 
pero asegurou que a Xunta es
taba disposta a apoiar ple_na
mente o proxecto de REDESA. 
Desbota polo tanto o tendido 
inicial que pasaba sobre unha 
explotacion mineira a ceo aber
to porque di que destruiria 50 
pastos de traballo; de feíto, na 
mina trballan seis persoas". 

Ainda que o representante da 
Xunta asegurou diante da Co
misión do Parlamento que "non 
habia problema en Merza", re
feriuse a un pleno consenso vi
ci ñal e dixo que estaban en _ 
permente disposición de diálo-

go, as denuncias por agresións 
das brigadas anti-distúrbios non 
cesan. Na versión de REDESA, 
asumida pola consellaria de ln
dústria, os cabos de alta ten
sión pasan a sesenta metros 
das casas de Merza, pero o 
aparellado das obras indica que 
ser?n menos de catorce metros 
os que separen os cabos de 
400.000 vóltios das vivendas. 
No vecindário denúncian a con
tradicción entre o tendido de al
ta e os investimentos do pro
grama Líder relacionados cos 

· servizos e o turismo rural no 
concello. 

O BNG vai presentar unha pro
posición n.on de lei que reclama 
a paralización das obras de RE- . 
-DESA en Vila de Cruces e o 
respeito polo trazado inicial. O 
Deputado do· BNG no Congreso 
xestionará unha proposta se
mellante en Madrjd. + 

resto dos concellos de Enkarte
rriaks sumáranse ás protestas de 
Kasrrantza polos danos que o 
transporte de 400 quilovóltios (o 
máximo permitido) produciria so
bre a poboación e o gado. O con
cello de Karrantza negou a lber
duero o permiso de instalación, 
co que exercia a competéncia de
mocrática de primeiro nivel que 
agora nega a Xunta á autoridade 
municipal de Vila de Cruces. 

Os concellos da comarca do En
karterriak fixeron valer naquela 
altura o informe da Organización 
Mundial da Saude e puxeron e 
circulación o termo contamina
ción electromagnética. O traballo 

Jacques Thuery situa os primei
ros traballos experimentais sobre 
electro-magnetismo nos anos 30. 
Xa en 1932, J. Audiat advertiu 
que as radíacíóns producian alte
racións térmicas e no ano 1953 a 
Mariña dos Estados Unidos fixo 
público un traballo sobre os da
n os por electro-magnetismo. 
Thuery cita cincocentos traballos 
de centros de investigación de 
todo o mundo que demostran os 
danos da radiacións. + 

A. EmE 

Fraga non ere 
na palabra .de Aznar 

Canto mudaron as causas na Galiza en só un ano! D?quelas o PP 
apresentaba no debate sobre o Estado da Autonomia unhas resolu, 
cións nas que se demandaba .o remate das autovias no prazo acorda, 
do con Cosculluela, modernizar o ferrocarril, manter as empresas 
públicas, impedir que os gandeiros pagasen ·a cuota láctea e conse, 
guir que os peséadores accedesen a novos caladoitos. A chegada do 
Govemo Amigo arranxou todos os problemas. Fraga Iribame asi o 
puxo de manifesto no mascuzar do seu discurso. Mais, despois, as re, 
solucións non concordaron e demandouse de novo o remate das au, 
tovias, a millora do ferrocarril, o aumento da cuota láctea, a conti, 
nuidade do plano de estradas ... ; só que, esta vez, non se quer presio, 
nar ao amigo e non se lle fixa data de remate, nen cuantia de inves, 
timento, senón que se lle engade un "cando sexa posíbel, como se 
poida". Se está todo xa arranxado para que se fan as propostas de re, 
solución? Fraga non ere a Aznar. No mesmo debate de investidura· 
deixou claro que se se apresenra de novo a presidente é para que o 
PP galega teña capacidade de presión en Madrid e Amar non bas, 
cule unicamente cara Pujol. Semella que o PP galego tampouco ere 
no discurso de Fraga ou que Fraga non asume o discurso próprio. • 



- 17 DE OUTUBRO DE 1996 

A. IGLESIAS 

2.750 sinaturas para que non se marxine a língua cando non é maioritária nas aulas 

Nais e pais demandan o uso exclusivo 
do galego na docéncia primária 
-0- PAULA CASTRO 

O colectivo de nais e pais po
lo ensino en galega apresen
tou, o pasado 10 de outubro 
diante da Consellaria de Edu
cación, a demanda de que se 
cumpra o Decreto 247/95 no 
que se regula o uso do galego 
no ensino non universitário. O 
colectivo de nais e país, que 
acompañou as suas deman
das con 2.750 sinaturas, ta
mén solicita que se modifique 
o critério que recolle o decre
to de educar aos nenos de 
Primária na língua materna, xa 
que nas grandes cidades os 
nenos galega-talantes están 
en mínoria e non teñen ne
gun ha asignatura en galego. 

O Martes 15 de outubro o Colecti
vo de Nais e Pais polo Ensino en 
Galega daba a coñecer os resul
tados da campaña de demandas 
a Administración a prol dos usos 
do galego na docéncia nos niveis 
non universitários. Ao seu enten
der a campaña foi un éxito xa que 
conseguiron 2. 750 si naturas de 
país de nenos en idade escolar 
apoiando o texto que o pasado 
dia 1 O de outubro apresentaron 
na Consellaria de Educación. 

No texto apresentado, recóllense 
tres peticións que teñen que ver 
co desenvolvemento dun decre
to que o colectivo considera que 
ten unha plasmación ambígua. 
"Un artigo do Decreto di que no 
ensino primário se debe ter en 
conta a língua materna maioritá
ria. Nós somos conscientes de 
que nas grandes cidades a lín
gua maioritária é o castelán, po
lo que reivindicamos que cando 
menos unha das cinco horas de 
clase se imparta en galego", in
dica Xosé María Fernández. Pe
ro ademais, os membros do co
lectivo matizan que esta hora ten 
que ser impartida por un mestre 
ou mestra comprometido co pro
ceso de normalización lingüísti
ca, e non polo ·mesmo profesor 
que lles da as outras catre horas 
de clase en castelán e para esa 

matéria cámbia de rexistro. 

As outras cuestións fan referéncia 
a medidas que recolle o decreto e 
que non se están cumprindo. No 
caso do profesorado Xosé María 
Fernández asegura que se ten 
que poñer "un perfil lingüístico pa
ra que se cumpra a normativa. 
Consideramos que através dos 
concursos e translados ten que 
facerse que o profesorado se 
comprometa e que as asignaturas 
se impartan de forma efectiva en 
galega. Os profesores non poden 
apresentar ~xcusas para facelo". 

A outra das solicitudes fai referén
cia aos atrancos cos que se ato
pan determinadas iniciativas a fa
vor do uso do galego no ensino. 
Por eso, pediron tamén á Admi
nistración que "promocione e fo
mente calquera iniciativa que xur
da tanto desde o colectivo de pais 
e nais como do profesorado, para 
facilitar que se poñan $n práctica". 

Marta Dacosta, unha das repre
sentantes do colectivo asegura 
que o elevado número de sinatu
ras conseguido, apesar do curto 
periodo de tempo co que conta
ron para levar a cabo a camoaña 
e, de terse iniciado ao remate do 
curso escolar, demostra a grande 
preocupación dos pais "pela edu
cación que están recibindo os no
sos tillos aes que nós estamos 
educando en galega e que están 
recibindo un ensino en castelán". 

Criar un debate 

Por outra banda, Xosé Manuel 
Ferreiro anunciou a intención do· 
colectivo de promover un inquéri
to no maior número de centros 
posíbeis cunha · dobre finalidade 
"coñecer o grao de aplicación real 
do decreto no ensino e saber a 
valoración que lle merece aos 
pais este tipo de propostas na 
Galiza". O colectivo pretende che
gar tamén aos centros privados o 
concertados, para tratar de cubrir 
todo o universo educativo galega. 

En calquera caso, eles conside-

ran que este inquérito debería 
ser reali~ado pola Xunta, ainda 
que ao seu entender a Adminis
tración non o realiza porque non 
lle interesa coñecer como · se 
aplica realmente o Decreto. 

Por outra banda, o colectivo ven 
de publicar un boletín editado 
pola Mesa pota Normalización 
Lingüística dentro da que estan 
a maioría dos pais, coa fin de fa
cer chegar aos colexios informa
ción sobre o Decreto, criar de
bate arredor deste tema e dar a 
coñecer ás nais e pais que edu- · 
can aos seus tillos en galega o 
que eles están a facer. 

Neste boletín incluen unha carta 
tipo que poden 13nviar ás direc
cións dos centros escolares to
dos os pais preocupados pola 
castelanización do ensino. Nel 
aseguran que "a escala segue a 
ser a primeira institución castela
nizante e os nenos perden o 
idioma galego nos anos de pre
escolar e do primeiro ciclo de 
Educación Pr.imária'j. A crítica ao 
sistema educativo remata ase
gurando que "o resultado é que 
o aluno infravalora o seu idioma 
e acaba por abandonalo". 

Ao tempo, no boletín oferécense 
ás APAS charlas explicativas 
sobre o Decreto, xa que só co
ñecendo os seus contidos os 
pais "poden .reclamar o dereito 
que asiste. aos nosos fillos a ...re
cibir ensino en galego". O Co-. 
lectivo mesmo oferece un teléfo
no de contacto para calquera 
que estea interesado en organi
zar un acto destas -caracterís
ticas (981-563885) 

Mália que o Colectivo de Nais e 
Pais solicitou hai xa 4 meses un
ha entrevista co conselleiro de 
Educación, Celso Currás, este 
non atendeu a solicitude. Agora 
esperan que á vista das sinaturas 
apresentadas "se digne a recibir
nos e lle poidamos transmitir as 
nasas inquedanzas e as de boa 
parte dun colectivo que ten amo
sado o apoio a esta iniciativa".+ 

ANOSATERRA 

Forte carga ·policial contra 
unha manifestación da AMI 
Os asistentes á manifestación convocada pola Asembleia 
da Mocidade Independentista o Sábado 12 ás seis e meia 
da tarde na Coruña sofriron várias cargas policiais que re
mataron coa detención de duas rapazas e nas que várias 
persoas resultaron contusionadas. O acto, que coincidía 
co Día da Hispanidade, tiña como lema "Espanha, na Gali-

, za sobras!" e pretendia denunciar "a situación :colonial que 
sofremos na Galiza por parte do Estado español". 

A manifestación discorr-ia desde a Pr~a de España até a 
· Delegación do Governo, e cando os asistentes -;Cifrados po

la AMI en duascen~as persoas- chegaron á rua Papagaio, 
comezou unhá carga policial sen prévio aviso. Cando houbo 
un intento de reagrupamento na Praza de Pontevedra tivo 
lugar a máis ·forte das cargas policiais, que rematou diante 
do Hotel Riazor, onde duas rapazas menores foron detidas. 
A AMI, e outras organizacións como as Juntas Galegas 
pota Amnistía, carificaron de represiva a actuación polieial 
e aseguraron que respostaba a unha motivación política.+ 

O concello popular de Barro costea unha 
protesta no congreso provincial do PP 

5 

Arredor de -mil cincocentas persoas, segundo os partici
pantes, boa parte deles militantes e simpatizantes do PP, 
concentráronse diante do edifício que acolleu o congreso 
provincial do Partido Popular na Estrada o Domingo 13 de 
Outubro. Protestaban polo trazado do gasoducto Tui
Vilalba, que discorre por zonas d.e labr.adio e val nos con
cellos de Valga, Caldas, Portas, Barro, Pontevedra, Mos, 
Porriño, Tui e Vilaboa. Un total de dezaseis autobuses 
con viciños destes concellos partiron en caravana desde 
Caldas até A Estrada co _fin de estragarlles a festa aos po
pulares. A iniciativa partiu, paradoxicamente, dun 
próprio membro do PP. Trátase do ex-alcalde de Barro, 
X~sé António Landín, que se erixiu presidente da Coordi- -
nadara contra o gasoducto desde que os proprietários ae 
terras afectados polo trazado iniciaron as protestas. O 
concello de Barro, ao frente do cal se atopa, polo PP, a 
rnuller de Landín, Maria Roig Olona, foi o único que lles 
costeou os autobuses aos desprazados. + 

Xose Manuel Beira.~. 

O BNG comeza_ a precampaña 
cun acto o dia 19 en Santiago 

A. PANARO 

Baixo o lema Afternativas'97. lntelixéncia e Ilusión o Sá
bado 19, ás sete da tarde no Pazo de c ·ongresos de 
Santiago, o BNG celebrará un acto nacional no que ex
porá as pr:incipais liñas de acción de governo, d&seña
das no programa co que se apresenta ás eleicións auto
nómicas, e .no. que prócederá á proclamación de Xosé 
Manuel Beiras como candidato á Presidéncia da Xunta 
de Galiza. Para expoñer as principais liñas do programa 
de governo elaborado polo BNG talarán Xosé Enrique 
Rodríguez Peña, como responsábel da area de Política 
de Ordenac_ión do Territorio, Pilar Garcia Negro como 
responsábel da área de Políticc;t Educativa-Cultural , Al
berte Xúlio Rodriguez Freixoo en calidade de responsá
bel da área de Política Social e "Alfredo. Suárez Canal co
mo responsábel da área de Política lnstitud onal. Xosé 
Manuel Beiras en calidade de candidato a Presidéncia 
da Xunta será o encargado de pechar o acto co que a 
formación nacionalista inaugura a precampañ·a eleitoral 
para as autónómrc·as·qué se 'delebrarán ci vin·deiro' ano.• 
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MARY WOLLSTONECRAFT ALFONSO BLANCO TORRADO 

DORES ASQREI VEIGA RAUL R10 DIAZ 

Nó meu anterior ~rtigo, escrito denantes 
das vacacións estivais, c9mentaba que eran : 
mpitas as fadas de estraño nome que berra, 
ban para· facer sentir a sua voz ·e ser recoñe, 
ciclas coma mulleres de éa,me e oso que fi, 
xeron grandes aponácións á história da hu, 
manidade, aportación n0s eidos da cultura, 
a política, as artes ... etc., mulleres que loita, 
ron por conseguir un mundo máis xusto pa, 
ra toda a humanidade pero que foron meti, 
das no baul dos recordos pola historiografia 
androcéntrica. Agora teñen dereito a falar, 
e nós a recupera,las coma parte importante 
dunha história que nos foi agachada. 

Hai exactament~ douscentos vintecatro 
anos que un editor londinense, progresista e 
radical, se atrevia a puhlicar Vindicación dos 
deritos da muller de Mary Wollstonecraft, a 
primeira e máis audaz das denuncias da 
condición da muller, que convertiu, inme, 
diatamente á sua autora na escritora maldi, 
ta da Inglaterra previctoriana. Nestas datas 

~ discutiase acerca de se as mulleres debian 
ter "dereitos" ou "Priviléxios". O que tive, 
ran, cando menos algunhas delas, o segun, 
dos, por ter,se lle negados os primeiros, 
otorgáballes uns podere~ peculiares,ilexíti, 
mos aos ollos dos ilustrados que se atopaban 
na raiz dos defectos atrrbuidos ás féminas e 
que eran invocados rrecurentemente coma 
pretexto para que os dereitos lles fosen ne, 
gados. Tratába,se de loitar en dous frentes, 
as mulleres non -debian ter privilexios a 
l' Anaen Régime, nen dereitos homologábeis 
aos dos varóns nista nova situación políti, 
ca. Discusión para outros inútil, pois como 
ven dixo Napoleón "As mulleres non teñen · 
categoria, a muller é un xenérico''. 

Mary Wollstonecraft, atraida e inspirada 
polo 'pulo liberad9r da revolución francesa; 
e cunha modemidade profé,tica,. proclamou -
os dereitos dos débiles e sobre todo das mu, 
lleres; oprimidas soci~l ·e legalmente ate_-· 
extremos increíbeis 11º século xvm. 

Aínda que Wollstoriecraft non é nen moi, 
to menos a ·única vo~ feminina inglesa que 
se fa¡ escoitar para defender os derefros da 
muller·, .nun intre no que a educación-se 
descobre coma .a éla,ve do progreso humán, 
dada .a pro.posta do empirismo que concibe 
a mente -humana como ,unha impresionan, 

tor James Johnson rescatouna dista profe, 
sión e encargoulle traballo dabondo para 
poder vivir da escritura, a partires deiquí e 
ªº por,se en contacto con outros pensado, 
res e escritores as posturas de Wollstone, 
craft se radicalizaron máis. A par::ires ,<leste 
momento escomenza tamén a viaxar, 
·primeramente a Fráncia, o gran corazón da 
Revolución ... 'e onde Wollstonecraft tivo a 
sua primera filla froito dunhá relación non 
"bendecida" polo sacramento do matrimó, 
nio, ao que ela se negaba rotundamente. 
Despois do fracaso desta relación Mary 
marchou de viaxe polos paises escandina, 
vos, viaxe que lle inspirará á escritora un 
dos seus millores traballos A shart residence 
in Sweden. Regresou a Londres no 1795, on, 
de pasou uns meses de grande inquietude e 
desánimo. Reiniciou a sua vida adicada a 
escritura, ás suas reivindicacións, e as ·rela, 
cións cos seus contemporaneos radicais, en, 
tre est:es atopábase Willian Godwin co que 
escomenza . unha relación sentimental e co 
que remata casando a pesares dos seus prin, 
cípios contrários ao matrimonio, para poder . 
así lexitimizar á filla que estaba a punto de 
parir. Nacería así Mary Godwin, que fuxiria 
anos máis tarde a Italia co poeta Shelley, e 
que seria a autora dun dos textos femininos 
máis orixinais e discutidos, Frankenstein ou 
o Prometeo moderno. O nacemento desta fi, 
lla provocarialle dias despois a morte. 
Wollstonecraft morrer!a aos 38 anos d.e ida, 
de vitima dunha septicémia. 

O seu marido publicou 'un,has memórias 
que ela tiña escritas nas que non se oculta, 
ba nengún dos pensamentos da autora, así 
como tampouco o seu xéito de entender a 
vida e o pouco respeito que lle -profesaba a 
-certas institucións como a do matrimón(o. 
Pensamentos ~ "modus vivendi'; inaceptá, 
beis moralmente para a sociedade da épo~ 
ca, ·memÓrias que éI)!legréceron ainda ·máis
·a sua reputación. Até que o feminismo da -
segunda metade do poso século recuperou 
á autora, er.a considerada como unha escri, 
tora e muller maldita. Tanto é así que até 
iste momento considerábase a sua morte 
como un xusto castigo ás suas perversas rei, 
vindic<1;cións. Nen sequer as feministas do 
século_ XIX se atrever.en a recuperar a figu, 
ra dista loitadora en prol da igualdade. 

Hai moitos anos, cando . eu tiven que coller 
o camiño da ooügradón chegóu a miña que, 
rida bisbarra un cura bergantiñan bó e xene, 
roso chamado Alfonso Blanco Torrado qu~ 

de Reí cos cartos que gañou n<::> prémio An, 
xel Fole polo ensaio que fixo sobor do poéta 
dos nosos Nimbos, Xosé María Díaz Castro. 

~ rezumaba e segue a rezumar traballo, solida: · -0 Alfonso non pide nada e dáo todo desin..
ridade, sacríficio, amor ao próximo, a Deus téresadamente seguindo o exemplo daquel 
e, sabor de todo, á nosa cultura pátria. Ain,· seu Mestre que naceu na Galilea. Con ese 
da que él e máis eu non éramos incompatí, libro, de onde tomei prestado o verbo para 
beis non cabe dúbida de que a comarca de enxergar este artigo premian unha biografía 
Guitiriz, a T erra Chá e Galiza sairon gañan, .; de loita por un País de irmandade e culto: 
do co troco. O Alfonsino nada. máis chegar unha cultura de pantrigo amasada con an, 
puxo a xermolar Xermolos, Asociación Cul, ceios de primavera ... aquí, entre nos, onde 
tural que fixo posíbel que se celebrase daza, case todo está ainda por chegar. Premian e 
· sete anos seguidos o' Festival fan ben, pero a sua obra non 
de Pardiñas, (Feira e festa queda paga nen con iso. 
da música e da arte), catro 
Enconttos na Terra Chá, es, 
cola de gaitas e de canteiría, 
biblioteca, edición de libros 
e revistas, etc. En fin, que 
grácias_a ese home que ilu, 
mina todo o que toca, que 
esconde a sua humanidade 
tras unhas humildes gafas 
de cú de vaso rexurdéu a 
virtude do amor o traballo 
colectivo en pro da nosa 
cultura, respeitando e dan, 
do a coñecer outras alleas, 
pois sabe que dentro da va, 

· riedade está a universalida, 
d.e e non dentro da unifor, 
midade que defenden outros curas segun, 
dóns e bispos paifocos que pretenden alienar 
-ao povo premiando a sua incultura. 

Hai uns do~s anos agasalloume co_libro Pre, 
goeiro da Luz, que fixo chegar ás miñas máns 
por mécÍio dun amigo c.0mun, onde urtha 
chea de escritores e poetas galegos lle rinden 
un emocionado lfomenaxe literário que leva 
.ese. afortunado título sacado dun verso do 

. Manuel María, que eu utilizo enteiro para 
, encabezar este artigo, porque se en cada pa, 
rróquia galega houbese un Alfonso outro ga, 
lo nos cantaria a alborada que agardamas. 
Deixeillé o libro a unha paisana da miña tri, 
bu que ainda non ten o gusto de coñecelo 
personalmente e, despois de o ler, dixo que 
se todo o que decian dél era verdade ese ho, 
me mereeia moito máis. Él ten a arte de fa, 
cer as causas sen se notar, porque o esencial 
é invisíbel aos ollos, dado que é Ún cura dis, 

Eu tamén quixera er coma 
o Alfon o, pero iso non é 
doado, para i o hai que pres, 
cind ir de moitas satisfac, 
cións terrenai e vicio que 
se apegan a mín cómo a él a 
virtu de empurrar o carro da 
Galiza ao longo da Chaira 
soñadora que agramará en 
xermolos de amencida, 
choutando chantas de a ca, 
balo da Forxá e encher de 
budios e olorosas froles de 
pudias a Terra Cha para 
conseguir que Galiza aban, 
done o falar tatexo e reeupe, 

re a súa voz no San Alberte de Parga para 
berrar en Madrid ou onde nos pete. Alfonso 
sabe que a história da lgrexa galega é a histó~ 
ria dunha traición ao país pero é dos que pre, 
fire enxugar unha bagoa dun campesiño a 
conseguir cen sorrisos dun ministro e síntese 
a gasto na língua que proletariza as solemni, 
dades da Palabra ainda non descuberta pola 
lgrexa oficial, que se fai intanxíbel ao tacto 
dos que a entenden a pelo, sen máis litúrxias 
que aquelas nas que un povo en trance apo5' 
ta pola autoestúna, e se nega o suicídio cul, 
tura que <liria Luís Álvarez Pousa, non como 
unha maioria de crego que e limitan a ad, 
ministrar unha litúrxia e máis unha relixión 
de consumo de todo un proceso de desgale, 
guización que desde hai moito an se ven 
impartindo desde os púlpito . 

te "taboa rasa";asua'. verba é amáis lúcida, · Resulta caseque incríbel que, durante ·-0s 
amáis conscenée,. a única conscente·da ra, douscentos anos que mediaron entre a publi, 
dical inxustida-que se estaba á cometer co . cc:.c-ión de Vindicaciones dos dereitos da muller 
xénero feminin0. ·Pero a sua vinculación á e. o seu recoñecemento, ninguén defenderá o 
Revolución Francesa e o radicalismo da sua r . único texto 'que se atreveu a declarar e a XUS'. 

· - "'· ~tinto que, fa¡ a sementeirá e lago a sega pa, 
. :-ta, sobor de tanta framalla que nos cega, 

compartir a sua inmensa humanidade áinda 
-· -. · rion descuberta polos que un dia arríbarán 

. reconvertidos en ananos, nen pola autorida, 
· des eclesiásticas que non entendeh eses 

! ollos. de -neno e esa· inocéncia de seminarista 
:· qt.ié pode recompoñer O· proceso histórico 

O Alfonso crea illas de afecto, non é un cura 
falsamente bondadoso que a tod acolle no 
nome dunha hipócrita caridade. Dame mee! 
de que non nazan má· Alfon , que e d , 
normalice a Galiza inzándoa de rapaces e ra, 
pazas de Madríd con nomes rar s, falando na 
lingua do império, que outros malditos ere, 
gos empezáron a traguer a casa rectoral do 
Vilares para colonizar os nosos nenas. Felipe 
Senén dí que este rumoroso de copa verdes, 
cente acompasou no seu monótono fungar o 
bosque antigo, e baixo del covillábase, como 
nunha catedral con bovedas de ponlas, todo 
canto amor había na T erra para ser bós e xe, 
nerosos polos vieiros dos confins donoso ex, 
tremo occidente1 os fisterres de Breogán... e 
que cando profe5ou de chairego xurou desa, 
sulagala do galeguismo total que xace sulaga, 
do desde fai setecentós ·anos nos avesíos fon, 
dais da lagoa de Cos¡)eito. 

expresión resultaron aberta,mente sospefro, tificar abertámente e sen restricións a igual, 
sos á sociedade ~nglesa, próspera e conser, dade· das mulleres e dos homes.• 
vadorá, que se dispuña a escomenzar o no, 
vo s~culo creando "m~<los máis poderosos 
impérios económicos_tla história. · 

Wollstonecraft redactou a sua Vindicaciór{ 
·en seis semanas, un texto desordenado e 
apaixoado, espontáneo ~ con cert~s toques 
de humor.; re.sposta .á ·opin ións reacionarias 
do pensador conservador Edmund Burke. 

· A autora tiña os .coñecementos e a expe, 
riéncia suficíente·s ·para .lle contestar e 
opor..:se firme!Ilente a Burke: 

Wollstonecraft viví~ unha · infáncia itine, 
rante, independente é sabor de todo libre 
d~ restriccións que habitu.almente se lle 
impuñan ao xénero feminino. Aos vinte-: 

. cinco anos fundaba en Londres unha aca, 
démia especializada na educación das mu, 
lleres, . a· gran obsesión de Wollstoneccaft 
que non prosperou. lste fracaso .obrigouna a 
empregar,se en Irlanda como institutriz, na 
mansión dun aristócrata. A esperiéncia de, 
tenninou o seu desprezo cara as clases privi, 
lexiadas e das que a autora, denunciará in, 
sistetemente a sua falta de responsabilidade' 

. e desprezo polas clases "inferi0res". O Edi, 

· DORES AsoREI VEIGA é Licenciada des ta T erra do mesmo xeito que -está a res, 
en Filosofía e Letras na Universidade de Barcelona ' . , taurar a hermida de Santa Isabel de Outeiro 

~--;. 

Suso Sanmartin 

"Cad~ 'un ¡unha frangulla!" soe dicer este 
home que p<;lrece que non rompe unha taza 
pero é unha revolución, xa que con "tan 
poúcos recursos materiais· nas súas mans, Ji, 
mirado na súa saude pero cheo de enerxia, 
é capaz· de coñcitar e irmandar tantas von, 
tades na,rarefa da recuperación nacional de 
Galiza. E, no sentido máis popular e xenui, 
no da palabra, un santo. Por todo elo, e 
porque fixo que se esquecera a miña falta, 
desde estas liñas quero decidle con todos 
os escritores que o homenaxeáron: Moitas 
Gracias, señor cura, gran amigo da mellar 

_ T erra e servidor do Deus que a fixo. • 

RAUL R10 DIAZ é Segredario 
... da A.C. Rosalía Castro. de B>u:akaldo. 
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A impartición da ESO fóra dos lugares de oruce dos nenos mobilizou a pais e nais desde o verán. A falla de recursos humanos e materiais é o motivo da protesta do colectivo de profesores. 

Folgas de alunas, peches de país, protestas dos mestres, un mes despois de comezat o curso 
-

Un .mapa escolar cheo de fendas 
.. . . : " 

* ARANTXA ESTÉVEZ 

Os profesores do instituto de FP de Tui asi
naron un documento dirixido ao conselleiro 
de Educación no que sinalaban a _precarie
dade que arrodeaba ao seu· traballo, ·que 
afectaba maiormente aos alunas. Os mes
tres do coléxio Esparis, na parróquia de Vi· 
ceso, en Brión, fixeron unha queixa similar: 

non hai recursos ríos centros públicos e se 
recortan horas na ESO co único obxectivo de 
aforrar en transporte e comedor. Mentres, en 
Neda sairon os nenas á rua desde comezos 
de curso para ter máis profesores e máis au
las e en Moaña os estudantes de FP fan fol
ga. Profesores e centrais sindicais din q,Úe 
este panorama benefícia_ a~s C?entros priva
dos; que ven medrar o númer~ de matrículas. 

que a implantación dp. LOXSE 
non tora ·acompañada dun finan
ciamento plurianual. "Cando se 
estudou a Reforma calculouse 
nun billón tres·cent9s trinta mil · 
millóns de pesetas os cartas pre
cisos para implantala en todo o 
Estado. Pero esta cantidade 
nunca se veu reflectida nos orza
mentos. Se se quere modificar, 
hai que apostar ·e gastar cartos. 
Por outra parte, o sistema educa
tivo na Galiza está infravalorado 
qesde as transferéncias_ porque 
se negociou unha rede de cen
tros obsoleta e un cupo de profe
sores raquítico. Sempre á baixa", 
di Xosé Manuel Iglesias, respon
sábel de CIG-Ensino. 

O capítulo que nos orzamentos 
ten o nome de RAM (Repara
cións, Ampliacións e Melloras) 
contemplaba cero pesetas no 
ano 1996 para centros públicos 
de Educación Primária, mentres 
que nos privados o capítulo con
templaba 100 millóns de pesetas. 
Desde o sindicato CIG, isto con
témplase como un proceso de 
transferéncia do ensino para o 
sector privado. Os dados avalan 
en parte esta afirmación: hai tra
mos de idade nos que os escola
res que se matriculan no ensino 
privado igualan ou superan aos 
que o tan nos centros públicos. O 
Estado dedica o 4,5% do PIB á 
Educación mentres en Noruega 
ou Finlándia chega ao 6,5%. 

O recorte no Ensino, en 1995 . 
chegou a 16.000 millóns, afecta a 
todos os níveis educativos. Des
de os dous curmáns que fixeron 
que todos os meios de comunica
ción se achegaran a Guitirjz para 
comprobar que andaban vários 
quilómetros ás sete da mañán, 
de noite, polo monte para poder 
coller o autobus, até as vinteunha 
limpadoras despedidas po!a dele
gación de .Educación de Ponteve
dra no Instituto Manuel António 
de Vigo. Quince persoas, ·despra
zadas doutros lugares, farán o 
seu traballo a pqrtir de agora. _Ta
mén os interinos e contratados 
sufriron un varapal! este 'curso ao 
ver reducidas as suas posibilida
des de trabállar máliá que desde 
os centros estase ·dicindo que hai 
necesidade de máis profesores, 
que a ESO introduciu especiali
dades para as que non seu for
m0u persoal. 

Oito horas sen comer 

A implantación ·na práctica da 
LOXSE amosou moitas fendas 
no sistema educativo; a implanta
ción. da ESO en determinados 

centros e a necesidade de que 
os alunas de 12 anos tiveran que 
viaxar ao centro máis achegado 
foi o motivo das protestas dos 
pais e nais desde finais do curso 
1995-96. En Marin a demanda de 
que construan unha escala levou 
a que várias nais teñan unha ex
pediente aberto no Governo Civil 
de Pontevedra por desordes. No 
centro da ESO de Melide as cla-

ses comezan ás nove e rematan 
ás tres da tarde. Os rapaces dou
tras parróquias érguense ás sete 
e. chegan a xantar ás catro. Des
de lago que a eles non lles pare
ce que a reforma educativa con
levara unha ·mellora. A desapari
ción de comedores é outro dos 
motivos do conflito. · · 

Os represantes da CIG critican Recortes como o do comedor 
nos coléxios ou desprazamentos 
cara ás vilas. provocan en ·moitas 
famílias conflitos que poderian re
matar ·nun éxodo rural: Sen em
bargo, moitos pa,is e nais prefiren 
protestar e negociar coas delega- . 
cións como no caso de Neda ou 
de Guláns. Un dos erros da LOX
S E, segundo a CIG, é non ter 
previsto alternativas nas. escalas 
do rural. Que o ensino público es
_tá quedando relegado· non só o 
amasan o número de matricula
dos no privado nos últimos anos, 
senón os cartas que re-cebe. En 
1989 tiña nos orzamentos· 7.817 

· millóns, en .1-994 xa consignaba 
-~ - ··1 ' s.2úr niiilóÍis e- e·n 1 ~96, 
Q . 1.6.264. No periodo .1989-1993 
<i. medrou case nun 100%. + 

.,: ..., . ;_ . . . 

Sesenta nenos· de ·9uláns colg~~-,~ -~presionan~ a ~du~ación 
• • .. .. • • - • - ~ - .. ~~~ 4 :;; • .-;:~i . ' .#-· - • - • • ,,_ • 

· Os pais e nais dos al u.nos de Primária se impartan na parr~i· :t~.egau pala parróquia. 
-Educación Primária de Guláns, quia. O delegado dé 'tiducaciórr;:;:¡::ffe . : 1 · · 

·un ha parróquia pertencente a : Xo!?é. bui~; fr.aga, di qu.e non yai ;'-'-~fA;aecisión dos pais-e nais quer 
Ponteareas, levan pechados -,: rec.@npiqfecar.~a postura da con~· · toitar contra o silenzo que man-
várias semanas na escola -pro- . sellaria, exclÜir ªº coléxio da re- teñen as autoridades no proble-
tagonizando unha protesta que . de de, centros e transladé~ff ;;:ios ma da escola da parróquia. Os 
se manifestou , ademais, atra- alU!!O~ do terceiro ciclo de r;>ri- mi¡.is de sesenta escolares re-
vés dunha mobilización ·O Ven- mária a Pontearea~ , e o alcalde ·ceben clases impartidas por un 
re:;; 11 que percorreu as ruas da Xos_é Cas.tro promete aterecer a -grupo de universitários da vrla 
vila con perta de mil persoas, su~ mediación a cámbio de re- para non perder o ritmo do cur-
moitas delas rapaces e rapazas matar .coas manifestacións e siJ, que se negan a comezar de 
dos coléxios do concello. Pe- pech.es. Os país e riais asegu- ·xeito oficial. Esta parróquia, de 
charon' as escalas para que os ran q~e - nor:i sairán da · escala 990 habitantes, _é unha excep-
cativos puideran solidarizarse mentres. non se designen os ción. na problemática do ensino 
cos nenos e nenas de Gu!áns, profesores .que corresponden e xa que o seu confli to non se dá 
que .queren que os ciclos com- lembraron a Castro que desde. na Educación Secunaária, se-

- pletos de Educación Infantil e que comezou o conflito non se n.ón na)?~imária. • 
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A Xunta dá 400 millóns 
a San· Rosendo mentres 
o· TSXG quer paralisar 
as suas obras 

O Tribunal Superior de Xustiza 
. da Galiza emitiu unha sentén- · 

cia na que invalida o convénio 
asinado entre o concello de Ou
rense e a Fundación San 
Rosendo para a construción de 
duas residéncias unh1ersitárias. 
Este acordo tora recurrido pola 
Universidade de Vigo, da que 
forma parte o campus de 
Ourense, e o fallo sinala que se 
se continua a construción esta 
institución pode sofrir graves 
prexuízos. Sen embargo, des
de a. fundación sin·a1an que as 
obras continuarán xa que non 

- se ten constáncia dunha 
senténcia contrária. A Universi
dade de Vigo recurriu a 
construcióíl ao considerar que 
os terrees son da sua proprie
dade e que non podía ser o 
concello unilateralmente quen 
d.esignara á empresa executora 
ao mesmo tempo que .aponta
ba que non recoñeceria as resi
déncias como universitárias. 
San Rosendo recebeu unha 
axl.i'da da Xunta de 400 millóns, 
feíto .denunciado pola oposición 
o Martes 15 e· o senador popu
lar_ Luís Chao forma parte da 
fundación, + 

Non hai orzamento para 
mellorar para o tren 

Cunha partida de 696 miilóns 
para o ferrocarril galego, o 
Governo de Aznar pretende 
rematar co abandono que so
fren os camiños de ferro no · 
país. Despois do xa reiterado 
retraso das autovías, a 
modernización do tren na Ga
liza terá que esperar, segun-

. do se desprende da informa
ción sobre cartos para infra
estructuras que ofereceu Jo
aquín Abril Martorell, secretá
rio de Estado para lnfraestru
turas. Guillerme Vázquez, de
putado do BNG no Congreso, 
sinaliu que coas previsións 
económicas para Galiza non 
se poderán realizar obras bá
sicas como as dobres vias, a 
mellora dos trazados ou a 
electrificación.• · · 

Ariulada a condea a 
unha muller por abortar 

A Audiéncia Nacional revocou 
a senténcia que condeaba a 

· unha muller da Coruña a seis 
. meses de prisión por ter abor-. 
tado en Portugal. Esta moza 
tivera que ser asistida nun 
centro sanitário coruñés dias 
despois da intervención debi-

, do a unha infección, A sentén
cia do p¡:¡sado ano que .a.con- . 
deo u provou protestas das fe
m i nistas .galega·s c;hegando a -
entregar en xulgados de San~ _ 
tiago máis cen . _ 
autoinculpaCións· solidárias. As 
lagoas sobre as que se asen
tou a sentéhcia condeatória 
son a·base 'desta revocación 
ademáis das condicións soéio
económióas. A Audíéncia Na
cional dubida de se existiu un 
embarazo e alega que non se 
acreditou o lugar onde a mu
ller abortóu en Portugal , tendo 
este país·unha regulación dife
.rente ao Estado español.• 
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Oesestimadas en con_xunto 27.000 alegacións 
. . . ~ 

·.A aprob~ción .do encorO do Umia 
provoca. o anúncio. de mobilizacións 

. - . . \.. . 

·A decisión da Consellaria de 
lndústria de declarar de Utili· 
dade púb.lica a cón,strución 
do encoro do rio Umia e a 
ocupación urxente dos bens 
afectados por esas obras 
provocou a imediata repulsa 
por parte da Coordena~ora · 
contra o Encaro no Rio Umia, 
na que están integrados colec
tivos dos tres concellos afecta
dos: Caldas, Cúntis ·e Maraña. 

A declaració11 da Xunta -publi
cada o 12 de Outubro no DOG e 
feita através da Subdirección 
Xeral de lrifraestruturas Hidráuli
cas- de utilidp.de pública e ur
xente ocupación dos terreas 
afectados polo encero do Umia 
xustifícase desde o Govern9. ga
lego por mor da necesiaade de 
abastecer de auga aos concellos 
do Salnés. A decisíón do Xunta 
ignóra o feito·de un dos estudos 
de impacto estar· copiado doutro 
estudo para un ef1coro en Anda
lucia e de ter pro'nun'ciamentos 
eri contra de vários expertos. 

As vintesete mil alegacións apre- 
sentadas polos afectados foron 
desestimadas no seu conxunto 
argumentando que· se ternaria 
nota das mesmas para introducir 
as oportunas ,correccións dentro 
do proxecto . . E prática comun da 
Xunta empregar as alega.cións 
para correxir os· proxectos, en lu
gar de desestimar aqueles· que; 
segundo demonstran as alega
cións, incumpren a lei. Contado, 
a Coordenadora contra o Encoró 
do Úmia denunciou que .até o 
momento o proxecto non foi co
rrexid~ nunca, mália apresentar 
.numerosos erros. 

· A declaración de utilidade pública 
do encaro serve para evitar que a 
obra precise da licéncia municipal 

ra proceder ás expropriacións 
. dos terrees ao longo dos seis qui- · 
· lómetros que terá un encaro que, 
, segundo os· afectados, é en reali-
dade-unha minicentral hidroetéc:. 
trica, xa que a sua·presa é de. só 
40 metros de altura. 

Fraga xustificou a decisión da 
Xunta argumentante non só que 
servirá para paliar o pr.oblema da 
auga; seAón que evitará as inün
dacións en Caldas, cando o apar
tado segt,1ndo do anteproxecto de 
construción do encaro recoñece 
que non será posTbel evitar as 
crecidas ··palas afluéncias dos 
rios Chain, Hermaña e Follente".~ 
Doutra banda, o presidente da 
Mancomunidade ·do Salnés, Sa1J
tiago Tirado, asegurara o 5 de · 
Novembro do 95' que esa comar
ca tiña soiucfonado ó problema 
'da auga. As suas declaracións re
tificourias un mes de~pois. 

Fenosa 

, correspondente, xa que os tres 
concellos afectados teñen maio
rias de ·governo contrárias qO sal
to e negarian esta licénciá Por 
outra banda, a litilidade públic'éi 
serve para xustificar as expro
príacióris e a urxente ocupación 
fai inn.eceSário moito papeleo pa-

Para a C.oordenadora contra o 
Encaro, a Xunta "trata de ocu!~ar 
a ~~rdadeira «causa expropíian
di», xa ql.ie todos sabemos que 
é a produción de enerxia eléctri
ca", algo gue, para os afectá
dos, non constitue razón para a 
declaraci'ári de utilidade pública, 

-· xa que o país-é excedeñtário na 
produción eléctrica. Un. portavoz 

Ecoloxistas denúncian o dano que causarian ao meio ambiente 

A. IGLESIAS 

·da própria Fenosa recoñeceu 
diante do •xornal madrileño ABC 
que esa compañia será a con
cesionária .. do aproveitame~t~ 
eléctrico do eñcoro do Umia e o 
portavoz da Coor,denadora con-: 
tra o. Encaro do Umia, Xosé Pi
ñeiro, denunciou que "xa hai da
dos sobre os benefícios netos 
anuais que Fenosa óbterá neste 
salto: 480 millóns de pesetas". 

A decisión da Xunta foi conside
rada pala Cóordenadora como 
''unha burla e unha provocación" 
e aseguroa G!Ue "non se fai res- , 
·ponsábel _aos posíbeis desordes 
sociais. que podan producirse a 
partir' deste momento na defen.
sa dos seus lexítimos intereses". : 

Por outra banda, a Coordenadp
ra contra o Encero ftxo. un cha
mamento aos .povos dás vilas 
de Caldas, Cúntis e Moraña pa
ra que secunden as ·mobiliza
cións de protesta que se van or
ganizar proximamente. De mo
mento só se produciron reu
nións entre os tres co.ncellos 
afectados e a Coordenadora e 
nos dias vindeiros unha asem
blea xeral das tres vilas ' dará 
contada situación actual e acor
dará unhas mobilizacións cuxa 
orientación é secreta "polo con
trol que están a ter os servizos . 
de información do Estado".• 

.Pl~nos para construir oito minicentrais no· Courel 
Hai planos para construir oito mi-

. nicentrais hidr:oeléctricas en vá
rios rios do Courel. Os caudais 
do Vilarbacu, Louzara, Pácios, 
Lor, Loureiro e Soldán poderian 
ver interrompido o seu curso por 
uns proxectos que os ecoloxis
tas consideran moi lesivos para 
o meio natural da zona. 

Unha das minicé.ntrais, a do ria 
Loureir-o, é un caso especiaL 
'porque as obras comezarQn ile
galmente e foron paradas po!~s 
denúncias das organizacións 
ecoloxistas; agora os promoto- · 
res xa teñen permiso para cons-

. truir a estación xenera.dora de 
enerxia eléctrica. 

A organización ecoloxista Xeva-. 
le defende o aproveitamento hi
d r.oeléctrico por consideralo o 
máis indicado de todas as for-

mas tradicionais de·xeneración 
de enerxia, p·ero no casó das 
zonas de alta montaña, ou de 
grande valor ecolóxico -o Cou
rel reune ambas condicións- pa
ra Xevale esta opción debe es
tar desaconse.llada .. 

Os ·argumentos · ernpregados 
·polos ecoloxistas para pedir a 
limitación do número de mini
centrais -que· se están a cons
truir, ad~·mais do impacto meio 
ambiental, inclué·n o feíto de 
Galiza ser excedentária en pro
d ución de enerxia eléctrica a 
respeito do seu consumo e a 
posibilidade de recorrer a ou
tras medidas que se poderian 
tomar, como son unha campa
ña de aforro enerxético e a me
llara das liñas de tendido eléc
trico para evitar .as contínuas 
perdas que se producen. 

A política eléctrica da Xunta está 
9eterminada pola confusión que 
representa distribuir as compe
téncias entre as consellarias 'de 
lndústria e de Política Territorial. 
Se nun princí.pio a división de 
competéncias debería ter resulta
dos positivos -a ordenación do 
sector enerxético, a cargo de 1 n
dústria, e a garantía de conser
vación meio ambiental, a cargo 
de Política Territorial...:., na prática 
o resultado é a auséncia dunha 
doutrina clara por parte da Admi
nistración ~na concesión de auto
rizacións de explotación destas 
instalacións eléctricas, algo que 
confunde aos sectores implica
dos, nomeadamente aos ecolo
xistas,· que tE}ñen dificuldades pa
ra levar adiante accións de pro
testa e mesmo a apresentación 
de alegacións .diante da Comi-' 
sión Galega de Meió Ambiente.• 

Guerra, non: 
. 

cace ria 
O capitán de navio uruguaio 
Osear Lebel, un dos mili tares 
qu~ resisti ron ao golpe de Es, 
fado ,critica nunha entrevista 
publicada no semanário BRE
CHA a visión da clictadura 
que apresen ta o capitán Jorge 
Tróccoli nun libro <leste últi, 
mo que fa i memória do 
govem o mili tar, t itu lado La 
ira de Leviatán. "An tes de na, 
da, non estou dacordo co ter, 
mo guerra que usa Tróccolt. 
N on foi unha guerra senon 
unha caceria. No reino de Es, . 
paña, onde hai atentados, as 
autoridades non falan dun ha 
guerra contra a ETA; na fo , 
glaterra, onde tamén hai im~ 
portantes atentados por parre 
do IRA, tamén non se fala de 
guerra; nen na Itália cham a, 
ron guerra ás acción que 
fixeran contra as Brigas V_er
mellas, nen se chan;ta guerra 
á acción contra a Máfia. Asi 
que non é cerro que_p or exis
tir grupos armados haxa un,· 
ha guerra. Aqui hbubera un
ha cacería. No Uruguai unha 
caceria menor e n a Arxenti
na caceria maior. ( .. . ) Non se 
pode cambiar a história: hou
bera duas· etapas. Unha 
primeira na que a democrá, 
cia, renga e coxeleando, non 
deixaba de ser democrácia e 
as medidas tomadas µo las au, 
toridades, alén do abuso que 
se fixese, foran tomadas por 
un corpo lexislat_ivo. Cando 
as forzas militares ocuparon o 
aparato do Estado, todos os 
uruguaios non só tiñan o di, 
'reito senon Q. deber de res is, 
tir. Os cidadans que sofremos 
oú sofreron ese estado non 
lle chamaron gue~ra. Eran ví
timas inocentes. E como se 
os xudeos lle chamasen gue
rra ao holocausto". • 
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Os Killer Barbies 
prefiren o es paño 1 
Silvia Superstar, cantante do 
grupo vigués Killer Barbies, 
non lle ve xeito ao galego Pª' 
ra a música rock, segundo ex, 
plica nunha entrevista publi
cada na revista especializada 
TODAS LAS NOVEDADES DEL 
MES. En resposta á pregunta 
de por que non canta en lfn, 
gua galega, Silvia reaccionou 
con sorpresa: "En galega? Non 
o ternos considerado porque 
n'on é unha lingua que empre, 
guemos a diário e coidamos 
que non pega coa música que 
facemos. O galego irá ben coa 
música galega, coas gaitas e , 
todo iso, mais non co rock. E 
algo que se sae do contexto". 
No inquérito aparecido no 
número de O utubro desta pu, 
blicación de balde, que ten 
unha tiraxe de 20.000 ex m
plares, a cantan te acrecenta 
que preferiria gravar en ca te, 
lán ante que na lfngua da 
Galiza. "Nas cidade fála e 
moi pouco o galego e, 
ademais, non todos o contro
lamos nen medianamente", di 
Sílvia S uperstar, que ten cola, 
borado no programa Xabann 
ClubdaTVG. • ~ 

Govemode 
terceiro nível 
Fraga reivindica para a Gali
z.a un terceiro nível de gover -
_no den tro da, UE, n un artigo 

- 'titulado Lugo e o rexionalismo 
galego publicado no 
suplemento especial de EL 
PROGRESO co gallo da inau, 
guración da rotativa a cor. 
"Fronte aos exce o do 
nacionalismo radical e con, 
tra os in tento de reducir as 
posicións rexionalista a un
h a simples descen tralización 
política e administrativa, 
compre ituar e na nece i, 
dade do home com 
integrante dunha cultura. 
Está dar que s n nece ária 
a raices, per tamén a m , 
bil idade, a p rmanéncia e a 
comunicac ión. ( ... ) A 
rex.ión, ou a comunidade re
xional, ou a nacionalidade, o 
nome é o de menos, segue a 
ser un espazo ben definido , 
in tegrado por várias realida, 
des (xeográficas , históricas , 
linguisticas; económicas , so-

ciais e cul, 

©·IR\a mm~ ~iRS@~nMM.q) 
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turais) e 
iso é o qu e 
nos leva . 
reivindicar 
hoxe o ne
orexiona
lismo. A 
·rexión xa é 
un terceiro ' 
nivel de 

DE _EXPLOSIÓN 

govemo; 
algo qu€ 
pratica, 
mente 
aceita toda 
a Europa , 
Unida . Asi 
é como ó 
entende, 
mos na 
Galiza". • 
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Ramón Muñiz .. ~ .... - ... 
. .. ·; 

'A pobreza 'é.únyacaSo do sistema' 
* MAN lA EL VEIGA 

DESDE O 15 DOS CORRENTES E ATÉ ·o DIA 20 ·cELÉBRASE NA' CORUÑA A SEMANA DE SENSIBILIZA~IÓN SOBRE 

A POBREZA. NO ÁMBITO DA MESMA ANALÍSASE TAMÉN, OS DJAS 18 E 19, O PROBLEMA DAS RENDAS MÍNI

MAS DE INSERCIÓN SOCIAL (RISGA). RAMÓN MUÑIZ É UN DOS MÁIS IMPORTANTES ESPECIALISTAS NO TEMA, 

DIRECTIVO DA REDE GALEGA· DE LOJTA CONTRA _A POBREZA. E A EXCLUSIÓN SOCIAL E AUTOR DA OBRA, RE

CENTEMENTE PUBLICADA: O POVO OCULTO, POBREZA E ACCION SOCIAL EN GAL/ZA (EDICIÓNS A NOSA TERRA). 

En que se diferencian os es
molantes de hai coarenta ou 
cincuenta anos dos pobres de 
hoxe? 

Antes a sociedade era máis re
lixiosa. A caridade axudaba a 
gañar o ceo e o esmoleiro de
dicábache frases como: Que 
Deus cho pague e expresións 
similares . Hoxe ainda quedan 

pobres asi ás portas das igm
xas e nas casas de caridade 
que lembran o mundo tradicio
nal. Pero a nova mendicídade 
é máis encuberta. O pobre 
agor? trata de vender algo: pa
nos, tábaco, limpeza do para- -
brisas, etc. O mundo da reli
xión foi su_stituido polo mercan
tilismo que caracteriza asocie
dade laica actual. 

A pobreza parecia extirpada. 
Hoxe sen embargo voJve ha
ber máis pobres. 

Si, estase a dar u_ri retroceso. A 
competitividade, o produtivismo, 
o paro ou a perda de caladoiros 
pesqueiros tran unha nova po
breza. Hai unha situación obxe
Uva, o desmantelamento do 19S
tado de benest~r que conduce a · 

desáxustes personais, conflitos· 
familiares e ás veces á marxina
ción. -Hai moita xente con .traba
llos precários oü tempÓrais,'-sen 
aforras, que po_de quedar na . 
rua. O grupo máis importante de 

. pobres está formado por mulle
res con cargas familiares: 

A pobreza no mundo rural 
non-desemboca na marxinali
dade. 

No campo a .xente carece de 
bens e servícios, de sa1;1idade, 
de centros educativos, as esco-· 
las están lonxe e,. sobre todo, 
fáltalle información e necesita 
récurrir ª intermediários para 
acceder á administración. Pero 
grácias á venda de produtos, 
ao· autocunsumo e a que se 
.gasta pouco, a família campesi
ña consegue vivir, ainda senda 
pobre. A pobreza é' ademais 
colecliva: se non habia luz ou 
autobús, non o habia para nin
g u én. Nese ámbito non hai 
contradicións de clase, pois 
ail']da ·que entre os labregos ta
mén haxa diferéncias, os .ban
queiros, os donos dos ab9nos, 
a .burguesia agrária, non vive 
alí, senón na vila. lsó permite 
que entre os campesiños exista 
máis coesión, necesítanse mu-

. tuamenta para certas taretas, 
chámanse cando vai parir unha 
-vaca. 

Lei de vagos 

M_oita xente .. sigue afirmando · 
que alguns dos que piden non 

- queren traballar. 

· É a vella polémica que distin
gue entre quen o necesita e o 
vago. Son as teorías de Vives e 
de Concep.ción Arenal, ainda 
que esta última decia que o ne
cesitado ten o dereito e tamén o 
deber de pedir. o novo código 
penal suprimiu a penalización 
da mendicidade, ainda que hai 
alcaldes que paradoxicarñente 
parecen empeñados en proibila. 
Entre os que pi-
den están os bo-
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se obrigado's a elaborar a sua 
pr.ópria estratéxia para sobrevi
vir. Hai quen di: "'Ese saca duas 
mil pesetas ."_aQ dla! Váia cho-

. llo!". Pero nin·guén se fai pobre 
voluntariamente, senón que se 
fai porq~e non lle_ queda outra . 
solución: Tamén o labr_ego-tra- · 
baila de albanel , carpinteiro, 
arranxa o tallado da casa e to
do o demais. Que remédio lle 
queda! El' non pode pagar para 
que llo f~gan. · 

Débese ~ar esmola? 

A _ responsábel ·da pobreza é a 
administración. · Pero tamén a 
sociedade, non para dar, senón 
para exixir que a administración 

. tome o· problema da pobreza en 
sério. As persoas .podémon·os 
organizar através de sindicatos, 
asociacións, etc. Despois o po
bre ten a liberdade de pedir e a 
xente a liberdade de dar. E un
ha cuestión persoal. 

A responsabilidade 
do Estado 

Calé o papel do Estado? · 

Ante o problema da indixéncia, 
dos sen teito e da mendicidade, 
a actuación pública é desastre-. 
sa. · A sua atención está en 
mans privada~>. O Estado non 
fixo apenas nada. A.pobreza é 
un fracaso para o sistema e un
ha inxustiza. Non existen nen
g un ha p·lanificación de loita ' 
contra a pobreza. Hai discapa
citados que pertencen a famí
lias co.n médios económicos e 
poden acudir a un centro priva
do, pero a respeito de todos os 
demais, segue imperando nos 
governos o sentido caritativo 
dos patron_?tos e asociacións 
de caridaqe. Está ben que es
tas organizacións, sen ánimo 
de lucro, existan, porque grá
cias a elas vaise mitigando algo 
o problema. Hai xente que dá 
mensualmente cartos do seu 
peto para algún comedor so-

cial. Pero, en to

h é mi os, ainda 
q1Je a sua impor
táncia pode con
siderarse anec
dótica. Sobre to
do, haiqueteren 
canta que moitos 
anos de parn 
provocan -un de
terioro social e 
persoal do que é 
difícil sair. Con
vírteste nun mar
x in al , nun ina
daptado .á socie
dade norm~I, ·pe-

1 H. d' a1 quen 1: 

do caso, están 
suplindo o que é 
unha r~sponsa
bilidade d.o Esta
d o e ·que este 
non atende .. Ten
d o en canta as 
prioridade exis~ 
tentes , a admi
nistración debe-

1 "Ese saca 
duas mil pesetas 
ao dia! 
Vaia chollo! 

ria empezar por 
Jesolver os ca
sos de pobreza 
máis seyera. 

Pero ninguen 
se fai pobre· 
voluntariamente" · Que problemas 

ro nun- perfecta-
mente adaptado 
ás tuas necesi-
dades e posibili-
dades. Non se 

. pode obrigar a 
sair qesa situa
ción .pola forza, 
sen cont;:ir coa opinión do inte
resado. Hai que ver que empre
go se lle oferece. Necesítase un 
tempo de· reabiiitación . . .Despois 
de moitos anos integrado na 
pobre~a non é doado abando
nala. E igual que meter aos xi- . 
tanos en pisos. Din q!Je arrin- · 
can as cañerias. Pero é que · 

. non s~ trata só dun problema· 
técnico, senón tamén social. 
Hai ·que estudar a sua cultura. 
Eles teñen outra mentalidade 
sobre o espácio. Moita xente 
non o entende. Hai pouco deu-

j se a notícia de que nalguns lu
;i3 gares os pobres "traspasaban" 
~ as esquinas . Pero iso non é 
~ máis que un produto da mesma 
x pobreza. Os que a sofren veri -

-teñen os emi
grantes e os re
tornados? 

O fundamental é 
o do desarraigo. 
Fara considéra
nos de aqu í e 
aquí ' trátannos . 

coma se fosen de fora. Non se 
~inten integrados •. Non teñen 
_moitas posibilidades económi
cas e ainda.' menos os fiUos que 
·rion atopan trabal!o . A_ inmigra
ción é pequena: un 6,2 por mil. 
Téñase en canta que neutros 
paises europeos . os inmigran
tes forman até o 10% da povo
ación. Non crian apenas confli
tos, quitado algunhas domini
canas e máfias relacionadas 
con -lo.cais nocturnos . Moitos 
pasan aquí un tempo, agardan
do para marchar a zonas de 
máis turis·mo. Outros teñen o 
problema-de como legalizar a 
sua situación , o que coas nq
vas leis de extranxeiria resu lta 
nio ~ difícil. • 
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O governo non aclarou se está garantid~ a continuidade da ~ctoria coruñesa. A. IGLESIAS 

-. 

Proxectan unha liña de alta tensión para exportar enerxia 

O Governo central máis optimista .. · 
. . 

sobré o futuro de Santa Bárbara 
-*F. BÁRCIA I MADRID 

O presidente da Axéncia Industrial do E·stado (AIE), Francis
co Prada, amosóuse máis optimista sobre o futuro. da facto
ria coruñesa dP. Santa Bárbara que hai dous meses. "Enten
deuse cal era o camiño dunha sección e optouse pola viada 
negociación, da información transparente a todos os afecta.
dos, saliente a enorme responsabilización de todos os sindi-· 
catos e traballadores e, aínda con discrepáncias, poderemos 
atopar unha solución a esta empresa pública", comentou Prada. 

O máxrmo responsábel da AIE 
expresou o seu respeito a unha . 
resolución dó' Cóngreso, propos
ta polo deputado nacionalista 
Francisco Rodríg'uez; .e ·na que 
se aprobou por_ Ul]animidade o 
compromiso para ·a viabilidade 
da fábrica de armas da Coruña. 

. Nunha cómparec.éncia para 
analisar os Orzameritos para 
1.997, O· representante socialista 
por Lugo, Xosé Blanco, pergun
tou se Santa Bárbara estuda o 
peche das suas factorias da Co- _ 

- ruña e Oviedo. O presidente 
desta empresa, .José Antonio 
Casanova, non se pronunciou 
ao respeito e engadiu -que o fu
turo dos centros de prodYción é 
o futuro da empresa. Casanova 
.admitiu o momento,,crítico que 
está.a viver a compañi_a e resal
tou que arestora o seu nível de 
ocupación é de tan só o 40%, 
"cando o desexábel seria aca
dar o 80%". Para obter esta por
centaxe, Santa Bárbara proce
derá a un expendente de regu
lación de emprego, para ·pasar 
dua cadro de persoal de 1.980 
de traballadores na• actualidade 
a· unha cifra que se aproximará 
a 1.000. O seu presidente de-
-clarou que o p1antel médio ·para 
1997 rondará os 1.500 empre
gados. 

activa~ión. Cunhas perdas pre
vistas de 16.000 millóns en _ 
1996, este grupo-estatal quer in
crementar as suas vendas a un 
ritmo anual do 1-0%. José Anto
nio Casanova recoñeceu ·o fra .. 
caso nalgunhas experiéhéias de 
diversificación en certas facto
rias, "agás na de Valladolid", e 
anunciou o seu .propósito dé 
afondar na investigación de no
ves nichos no mercado·para im-
pulsar a produción. · 

Futuro de Bazán 

Juan ~lsina Torrente, presidente 
de Bazán; expresou a confianza 
nun ·inmediato acorde entre os 
ministérios de Defensa e lndús
tria para a construción das fra
·g atas F-100 nas factorias do 
grupo. Múlia a boa nova que su
poria par~ o estaleiro do Ferrol, 
tanto o responsábel de Bazán 
como o represéntante do BNG_, 
Francisco Rodrjguez admiten 
que este· proxecto 11on seria su
ficiente para garantir a totalida
de dos pastos de traballo para a 
unidade ferrolá. "Hai' que ter en 
canta que o deseño dos proxec
tos tarda uns 18 m~ses, periodo 
de traballo nas equipas técnicas 
mais non nas factorias. E por is-: 
to que quizais haxa que.·empre
gar os fundos contemplados nos 
Orzamentos para 1997para un- -

O presidente de Santa Bárbara 
insistiu en pór en marcha un 
·proceso de reestruturación para, 
máis tarde, acometer un de re- -

1 ha posíbel regulación de empre
go", declarou Juan Alsina. 

Ante unha falta de política de 

localización empresarial, o de
putado do BNG pola Coruña 
perguntou ao subsecretário de 
lndústria, Pedro Ferreras, se o 

· Governo manexa algun meca
. nismo, ao estilo das Zonas de 

Urxente Reindustrialización da 
década dos oitenta. Ferraras 
afirmou que o Executivo non 
pode territorializar os planos de 
axudas e subliñou qué os pro-

. gramas se levarán a cabo pré
. via petición dos proxectos em
presariais interesados. "O man

-. tante económico dependerá 
das iniciatiyas que se apresen-
1en", .re.calcou o subsecretário 

~ de lndústria. 

O futuro da pJanta térmica de 
Endesa, nas Pontes, tamén 
centrou o ·interese dunha xor
nada na que vários dos máxi
mos xestor.es das empresas 
públicas expuxeron as liñas or
zam e ntai s para o próximo 
exercício. O secretário de Es-

- tado. de Enerxia, Neme$io Fer
, nández Cuesta, admitiu que o 
· Governo .non ten un plano para 
despois do periodo 2002-2009, 
anos nos que se calcula que 
e~gotará o seu ritmo produtivo. 
"Haberá que reformularse o fu
turo e reconvertela para em
pregar outras enerxias primá
rias", de.clarou Fernández 
Cuesta, quen aclarou qu cal
quera medida de control meio
am bi eñtal desta factoría de
pende da Xunta de ~aliza. , 

En resposta a unha pergunta 
do deputado do BNG 1 o subse
cretario de Enerxia deixou en
trever que o· Governo planea 
unha liña de alta tensión para 
"exportar" =enerxia eólica dos 
muiñOs da Galiza a outros pon
tos do Estado e transladou á 
iniciativa_privada .a posibilidade 
de construir aeroxeneradores 
e.n território galego. + 
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0 ·111 Congreso de Medicina .. Xeral 
· . d~bate o compromiso profisional 

7 • •' . 

-0.- M. CASTELO 

No dec.urso de tres xornadas, 
máis de 2.000 médicos xerais 
procedentes de todo o Estado 
contrastan os problemas que 
atinxeri a este s.ector da Aten
ción Primaria no 111 Congreso de 
Medicina Xeral que se celebra 
en A Goruña. 

"Deméncia Senil. Enfermidade 
de Alzheimer" é o título da mesa 
redonda que abre o espazo de 
debate. "Calidade asistencial: 
verdades e mentiras", "Carreira 
profisional do médico: mito ou 
realidade?" ou "Enfoq e integral 
do paciente de risco cardiovas
c'ular: novas perspectivas" son 
algunhas outras das cuestións . 

, que tamén serán tratadas neste 
Dentro ·do. programa está inclui- - forum médico. 
do un curso de ecografía e a 
presentación de múltiples po
néncias por parte de médicos 
xerais que utilizan esta técnica 
desde hai tempo. Organizanse 
tamén taller.es informáticos coas 
últimas actualizacións dos pro
gramas "Hipócrates" e "Galeno". 

O Congreso ten como ot;>xecti
vos principais _facilitar a comuni
cación e o intercámbio entre os 
profisionais dos diversos niveis 
de asistencia, propiciar viei~os 
de confluencia entre critérios, 
abordar as temáticas científiéas 
e profisionais e transmitir á Ad
ministración Central , á Autonó
mica e aos própios médicos e á 
poboación en xeral os plantea
mentos finais do Congreso. 

Prévio ao acto inaugural, ti ve ron 
lugar as primeiras actividades 
dos cursos de Ecografía Abdo
minal e Resucitación Cardio-pul
monar Básica e Avanzada, que 
paralelamente se desenvolverán 
nestes dias. 

"Entre os moitos temas que ten 
plantexados a Medicina Xeral un 
dos máis importantes é o da ho
mologación -sinala O ferrolán 
Jerónimo Fernández Torrente 
presidente do Congreso-. É un 
problema pendente desde o ano 
78, desde os inícios da criación 
da especialic}ade da Medicina 
de Família. E esta unha cues
tión vidrosa e complexa que vai 
ser tratada nestes dias". 

Dentro do programa compre sa
lientar asimesmo a celebración 
das mesas "Lei Xeral de Sanida
de: 1 o anos despois", "Descen
tralización da xestión en Atención 
Primaria. É preciso un novo mo
delo de xestión?" ou "Homologa
ción en Medicina Xeral". Novida
de tamén é que no decurso do 
encentro distribuira-se o "Libro do 
Congreso", que, ademais das po
néncias, recolle o contido todo do 
congreso, de maneira que todos 
os interesados poden ter unha vi
sión de conxunto anticipada. + 

A importáncia 
dunha cornamenta 

D in os bon~ cazadores que non importa a cantidade se non a 
calidade. Renegan desas batidas para señoritos, que sen pate, 
ar un metro de monte, cobran as peza tranquilamente senta, 

' dos, nun posta polo que pagaron vários centos de miles de pesetas. 

Manuel Fraga forma parte xa desa caste de cazadores á espera. Os fins . 
de semana monta nun todoterreo e ·desprázase a un cauto privado, 
maiormente ao de Xeres. Alí póñenllas a tiro fixo. Queda lonxe 
aquel político da d1tadura disposto a recorrer vários quilómetros en 
busca dun cervo co que poder aumentar a sá de trofeos de Perbes. A 
pita do monte que asombra.a.os visitántes da reserva dos Aneares é un, 
ha mostra do poderio doutros tempos e dunha forma de monteria 
abandonada xa por problemas de falta de aptitudes várias polo que 
fora alcumado, en boa tradición franquista, como o León de Vilalba. 

No debate da autonomia que non ten Estado, puido comprobarse o 
gos~o de Fraga por utilizar a -munic'ión sobre .. brancas moi visíbeis e a 

_ -poder. ser. desprovistos de defensas, imóbeis e postos no ponto de mira 
por unha manda de cadelos de dent'r agrade<;ido, chámense prensa 

_ baixo o precepto de Pérez Va,rela, .empresarios-ao Chaparrita ·ou polí~ 
'ricos avermados. 

' . 
Esta vez non poderá medir os comos das pezas ·cobradas, simplemen, 
te porque non atinou cos seus disparos. Cortizo pertence a unha es, 

-péde con réxime ciriexé~icó regula.mentado e só pode ser abaúdo 
cando se levante a veda dos papeis do CESIO. Beiras deixou de estar 
en vtas de extinción e venceu o síndrome da resisténcia para pasar a 
ter mentalidade de cazador, dos de verdade. 

Como dixo un dos asistentes pasivos á cacería .do Hórreo: algun dia go, 
vemarán eles e' á 25'de ·Xullo'a Quintana encherasti de coches oficiais ... + 
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·C*MARCAS 

Marin póderi-a-sumar.se nas- próxim~s . semanas 

O Morraz~ opta por un plano de reciclaxe 
m~is barato que o de. Sogama 
O plano de reciclaxe do Morra
zo parte da selección do lixo 
en orixe: un contenedor porta
ria resíduos orgánicos e mate
riais inertes, outro vidro, outro 
plástico, outro papel e cartón 
e outro metais. Unha fábrica, 
cuxa ubicación non está de
terminanda de momento, ela
borará compost con materiais 
inertes, orgánicos, sobrantes 
de depurar augas residuais e 
restos vexetais dos montes. O 
vidro, plástico, papel e metais 
serán depositados en conte
nedores específicos na rua. 

"Esta é a alternativa máis bara
ta, moderna e europea para tra
tar o lixo -explica o alcalde de 
Moaña, o nacionalista Xabier 
Abalo-, pero hai que implicar á 
sociedade para que separe o li
xo en orixe e para que teña un
ha atitude responsábel no mo
mento de facer a compra e qu~ 
non consuma produtos en enva-
ses non reciclábeis". A reciclaxe é a altemativa máis barata pero hai qué implicará sociedade para que sépare o lixo·en orixe • . 

A Unión Europea sufragará o 
70% do orzamento para pór en 
marcha un plano a catre anos, 
do 96 ao 99, ainda que a sua 
posta en marcha se demorará 
até 1997 e o seu funcíonamen
to será definitivo no ano 2001. 
As reticéncias de Marin -que 
quedarán despexadas en vinte 
dias- retrasaron un proxect-o 
ambicioso que coloca ao Mo
rrazo á marxe do Plano de Re
síduos da Xunta, que xestiona 
a Sociedade Galga de Meio 
Ambiente e que contempla co
mo obxectivo último a incine
ración do lixo. En concreto, a 
UE pagará 560 millóns e os 
concellos o 30% restante, 240 
millóns. 

Moaña, Cangas e Bueu acumu
lan povoación dabondo como 
para acometer un proxecto de 
reciclado de lixo, aínda que a 
participación de Marin abarata
ría custes. En todo caso, os tres 
concellos do Morrazo tomaron a 
decisión definitiva de sairse do 
plano de resíduos da Xunta e 
ver de mancomunar os servizos 
o máis posíbel, mesmo mudan
do todo o actual sistema de con
tenedores -algo que é preciso 
para facilitar a separación do li
xo- e montando un sistema co
mun de recollida. 

Compromiso da cidadania 

Para convencer a Marin, unha 

delegación da comarca visitará · 
nos próximos días plantas ne 
compost en Montejurra, Mataró 
e Valéncia. En Marin discuten a 
viabilidade do sistema de reci
claxe e da planta de compost. 

Unha vez coñecida a implica
ción ou non de Marin, será de-

' cidida a ubicación da planta de 
compost e os demais detalles 
técnicos do proxecto de reci
claxe. 

A respeito do prezo, os cida
dáns do Morrazo verán if'lcre
mentada a factura do lixo, pero 
a suba non será máis que a me
tade do que deberán pagar os 
viciños das vilas acollidas ao 

plano de resíduos da Xunta. Asi, 
mentres a ·Sogama -que xestio-. 
na o. plano da Xunta- haberá 
que pagarlle 4,5 pesetas por ca
da quilo, no Morrazo desenvol
sarase a metade deses cartos. 

"O do lixo é un problema que 
cheira, pero para desfacerse del 
hai que pagar, máxime se se 
trata de conquerir calidade de 
vida para o futuro -di Abalo-; 
antes no recibo do lixo habia 
que pagar a recollida, agora 
ademais haberá de repercutir o 
custo de reciclar, pero sempre 
será máis barato que acollerse 
ao plano da Xunta e de Soga
ma, que é antiecolóxico porque 
opta por incinerar a basura" .. • 

Quince mil sinaturas contra a peaxe 
da autovia Coruña·Carballo 

. M. V EtG:\ 

Ciber--espácio si, 
y._Beverly Hills non · · --0- MANUEL PAN 

A consulta popular levada adian
te pola Plataforma pola Autovía 
de Balde A Coruña-Carbal/o, e 
realizada entre os usuários desa 
vía de comunicación os dias 1 O 
e 11 de Outubro, resultou un éxi
to, a xulgar polos dados ofereci-' 
dos polos organizadores: máis 
de 15.000 sinaturas foron recoHi
das entre os automobilistas. 

O Xoves 10, na peaxe de Cabovi
laño, ·foron repartidos máis de· 
25.000 documentos entre os con
dutores, para que asinaran, in
cluindo nome e Nº de carné, de
clarando a oposición á peaxe. Ao 
día seguinte, foron recollidas máis 
de 15.000 papeletas. 

Mália as colas provocadas pala 
consulta, as persoas que ian ao 
volante non manifestaron nengun
ha queixa aos or.ganizadores. O 
sentimentp da inxustiza que supón 
impar peaxe era compartido por 
todos e a miudo repetíase o argu-

•· "' 11 \) ... ,• l' ' ji ( _I 11 ,o ,/. .\ j \ 

mento de que "por cen peso's diá
rios dou de comer a un fillo". 

As sinaturas recollidas -tal como 
anunciou a Plataforma nunha 
rolda oe prensa celebrada o 
Martes 15- serán · levadas ao· 
Parlamento para _que as transla
de á Xunta, xa que a ·autovia .é 
de propriedade autonómica. 

Pela autovía entre A Coruña e 
Carballo, co último treito aínda 
por rematar, cir.culan unha mé
dia de 20.000 veícuJos diários e 
é a vía alternativa á colapsada e 
perigosa estrada C~ 552, que 
atravesa A Baii.Jca (Arteixo) e 
Laracha e que rexistra un dos 
máis altos índices de siniestrabi
lidade de todo o Estado. O im
porte da peaxe na única autovia 

· de titularidade autonómica é de 
500 pesetas ida e volta. O rema-

O alcalde da Coruña, Francisc;:o Vázquez, ven de· atribuirá )fonta ·a 
resporisabilidade do ocurrido no vertedoiro de Bens. Argumenta que 
o góyemo galego "perdeu uñ _tempo precioso [para poñer en marcha 
o plano de resíduos sólidos]' que teria evitado a ca1da do vertedoiro 
·ou os proólemas q'ue houbo tempo atrás en Vigo". · 

Vázquez ten razón~ ''A Xunta leva sete ano~ tratando de poñer en 
marcha o plano, reformound' xa várias veces, pero todo segue igual 
que ao primeiro. Estamos ante un govemo que non govema e per~ 
mite que o lixo esbonche nas vagoadas, role polas ·1adeiras e arda 
en c~dá un dos v'ertedeiros incontrolados que inzan. o país. Pero o 
alcalde da Coruña tampouco ten, · a estas alturas, as ideas claras. 
Afirma que "non estou a favor, nen en cqntra da incineracjón". 
1\1.áis ambigüidade. · 

Por último, Manuel Fraga rise da reciclaxe e das alt~mativas á in~ 
cineración. "Non estamos en Beverly HillsJ onde viven as estrelas · 
e os millonários e coa compostaxe fan campos _de golf'. Chama a 
atención esta repentina· opinión de que somos terceiro mundo ~ 

te da autovia ven 'de ser licitado 
pela Consellaria de Política Je- • 
rritorial, Obras Públicas e Viven
cia por un importe de 3.000 mi
llóns de pesetas.• 

non podemos aspirar ao que xa teñen outros paises europeos. So, 
bre ·todo cando el mesmo ven de afirmar, no debate do Estado da 
Autonomia, que "Galiza está ·preparada para entrar no ciber,espá~ 

1 cio". En que quedamos?+ · . 

1 J,' .• ' t. l l' 
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O PSOE quer evitar 
unha moción de censura 
en Sanxenxo 

Xaime Corral e Xan Miguel 
Carballa receberán a petición 
de dimisión do seu partido, o 
PSOE, por non ter apoiado os 
orzamentos elaborados polo 
alcalde de Sanxenxo, o tamén 
socialista Xosé Luis Rodríguez. 
A eles sumouse un concelleiro 
independente, A_lbino 
Hodríguez, que se apresentou 
baixo as siglas do partido nas 
eleicións municipais e que ta
mén votou en contra dos orza
mentos. Modesto Pose, secre
tário comarcal do. PSOE en 
Arousa, anunciou qúe se nor.t 
demitian, se abriria un proceso 
de expulsión xa que a atítude 
tomada _polos concelleiros. po- , 
de respostar á preparaaión 
·dunha moción de censura.• 

Absolv~n .a NotárioNaca~ · 
dun delito-de comichura· 

A Audiéncia Provincial de 
Lugo entendeu que o empre
sário Amador Puente, xeren
te da e,mpresa Coherpu, non 
· aportou probas de abondo 
para acusar ao ex alcalde de 
Lugo dur,t delito de .comichµ
ra. A primeira persoa á que 
informou Vacas da sua 
_absolución foi a presidente 
da Depütación de Lugo 
Francisco Cacharro Pardo. 
Ainda que desde o PP, fála
se agora dunha montaxe, o 
xerente de Coherpu acusaba 
ao ex alcalde de pedirlle co
misións pola concesión de 
obras: un 10% en espazo ur
bano e un 15% no rural. O 
fiscal pedia dous anos de 
cárcere e sete de 
inabilitación. • 

O alcalde de Ponteareas 
pede terreos gra6s 

.·a cámbio,de 'axudas 
para o:estudo 

Cando Xosé Castro; aicalde de 
Ponteareas:polo PP, anunciou 
o proxeeto de universidade pri
vada co Grupo Cemar, afirmou 
estar disposto a modificar bs 
planos urbanísticos en base ao 
.que considera unha prioridade. 

A 
extensión 
que preci-

, ·san os .res
ponsábeis 

· dos · 
centros 
·Marcote 
para cons
truir esta 
universida-

_xosi castro. de precisa 
de terrees 

de viciños das parróquias de 
Moreira e San Mateo. A dona
ción que ·solicita Castro é gra
tuita a oámbio de accións na 
empresa ou bolsas de estudos 

· para familiares. A urxéncia en 
acadar os terrees fixo que xa 
comezaran r.eunións do alcalde 
de Ponteareas e os viciños ain
da que non está asegurada a 
instalación da que seria a 
primeira universidade priv~da 
de Galiza.+ 
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Apreséntanse estudos sobre a pob~eza na Galiza 

A REGAL analiza na Coruña a aplicación 
das Rendas Mínimas de Inserción Social 
Coa proxección do filme Choven
do pedras do director Kean Lo
acr. inaugurouse o Martes 15 no 
For +um Metropolitano da Coruña 
a sem.aná de actividades que a 
Rede Galega de Loita contra a 
Pobreza (REGAL) organiza para 
unirse ao Ano Internacional pota 
Erradicación da Pobreza, decla
rado pola ONU. Unha exposición 
fotográfica sobre a pobreza, na 
que colabora a Asociación Gale
ga de· Xornalistas Gráficos de 
Prensa e Televisión e unha xor
nadas técnicas nas que se anali
san os resultados da aplicación, 
despois de e;inco anos, das Ren
das Mínimas de Inserción Social 
(Risga) no país, completan, xun
to coa p(oxeción de filmes·e vá
rias charlas-colóquio, o programa 
previsto pola REGAL. 

"A necesidade de sensibiliza
ción por parte da sociedade e 
de toma de cdnciéncia de que 
todos . somos reponsábeis da 
pobreza" son, segundo Ramón 
Muñiz, membro da REGAL, os 
obxetiv9s que levaron_ ás aso-

ciacións membras da rede a or
ganizar o ciclo de activida'des 
que se desenvolven do 15 ao 
ao 20 de Setembro na Coruña. 
O paro obreiro, retratado no pri
meiro dos filmes proxectados, e -
a problemática dos disminuidos · 
psíquicos, anali.zada pola Fun
dación ADCOR foron os temas 
que centraron os debates cele
brados durante o Martes 15 e o 
Mércores 16 respectivamente . 
Será o filme; tamén dirixido por 
Kean Loa ch, Lady Bird Lady 
Bir..d o encarregado de introducir 
a charla que sobre a desectruc
turación familiar abordará, o Xo
ves 17, o psicólogo e membro 
do Colectivo Galega do Menor, 
Xesus Medín. 

Coa participación de sociólogos 
de Catalunya, Euskadi,· fy1adrid 
e Galiza e dos responsábeis 
dos servizos sociais do conce
llo de Culleredo, está previsto 
que se celebren durante o Ven
res as xornadas de analise so
bre a función e os resultados 
da aplicación das Rendas Míni-

TEMP9 Sl~Dl~Al.t 

mas de Inserción Social postas 
en práctica hai cinco anos. As 
actividades programadas para 
este dia pecharanse coa confe-

-réncia Pobreza en Galiza a car
go de Jordi Stivill, un dos aúto
res do mapa que sobre a po
breza no país encargou elabo
rar o Executivo galego. 

Unha mesa redonda sobre alter
nativas ao sistema da Risga, un
ha conferéncia sobre a problemá
tica dos ~itanos, a cargo da Aso
ciación Chavos, e a proxeción do 
filme Anxos sen ceo, que dará 
paso a unha conferéncia sobre 
as persoas que· teñen por casa a 
rua, son outras das actividades 
programadas para odia seguinte. 
O programa elaborado pola RE
GAL pecharase o Domingo 20 
cunha série de actividades adica-

- das á infáncia. Obradoiros, repre
sentacións teatrais e diferentes 
xogos darán paso-a un debate no 
que será vários nenos con idades 
comprendidas entre 13 e 14 anos 
serán partícipes dun ·debate so
bre a pobreza. + 

GALIZA SOCIEDADE RESIDU·AL 
ANTOLIN FERNANDEZ ALV AREZ 

Sociedade residual da CEE é o modelo que se nos ten 
diseñado desde Bruselas, coa participación activa e en, 
tuSiasta dos diferentes governos estatais e a entrega su, 
misa e disciplinada da Ximta de Galiza ao "govemo 

~ amigo" de Madrid. T odas"'e ~ada unha das medidas eco, 
nómicas tomadas polo poder político conducen a desfa, 
cer a capacidade produtiva e de desenrolo da economia 
galega: Desaparición do· sector pesqueiro, desmantela, 
mento da empresa pública, afogamento do sector lác, 
teo. A realidade colonial de Galiza ponse cada dia máis 
de manifesto, levándonos ás clases traballadoras galegas 
a ser os primeiros en sofrir as consecuéncias, pois per, 
dense postos de traballo con aumento do desemprego e 
as condicións do traballo precarizanse cada dia máis. 

Este papel residual para Galiza tamén se manifesta 
na actitude pasiva e claudicante dos sindicatos esta, 
tais; que sumisos as directrices dos seus dirixentes en 
Madrid, móstranse incapaces de tomar iniciativas 
que aporten solucións a grave situación economica e 
social. Todo o contrário, están máis preocupados en 
pactar co govemo acordos regresivos como o recén 
firmado sobre pensións. 

Os traballadores gal.egos ternos que entender, dunha 
VeZ por todas, que tanto para OS poderes económicos 

e políticos, como para os dirixentes do sindicalismo 
estatal, Galiza e os traballadores galegas somos un 
feito residual, obxetivamente non determinante nas 
suas estratéxias económicas ou .de. acción sindical. . - . . ,.. . • .' >. 

Hoxe é unha necesidade vital para o país e para os 
nosos intereses como clase traballadora que nos mo, 
vilicemos activamente para frear' o proceso de dete, 
rioro económico e social de Galiza e a favor dunha 
alternativa de <lesenrolo que hoxe na CIG esta clara, 
mente definida na Plataforma Galega de· Acción 
Sindical. O sindicalismo nacionalista ten que ser o 
motor que movilice a clase traballadora ~g?lega e ra, 
che coa pasividade e seguidismo estatalista de 
CCOOeUGT. 

Só cunha acdón sindical, claramente definida e mo, 
vilizadora, xerada desde o sindicalismo nacionalista 
de clase evitaremos ser unha sociedade residual ou, o 
que é o mesmo, colonial. Agardar a que desde 
CCOO ou UGT se xeren iniciativas de acción sindi, 
cal en Galiza é no millor dos casos unha ilusiór,, na 
practica é o suicídio sindical.+ 

ANTOLIN fERNANDEZ ALVAREZ é Secretario Nacional 
de Propaganda e Publicacións da CIG 
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A rendibilidade 
de Barea 

M.ANUELCAO 

Unha das promesas do PP, efectivamente cumplidas por J. M . 
. Aznar, foi a criación dunha Oficina Orzamentária adscrita á 
Presidéncia do Govemo para seguir e controlar as iniciativas 
dos diversos Departamentos. A escolla de José Barea para o car, 
·go víuse xustificada pola súa independéncia, profesionalidade, 
experiéncia e por ser un señor maior situado fora da loita parti, 
dária. Viría sendo un "técnico" para lidar cos políticos e que 
pode acabar corneado por estes. Exercería o papel de "mao" pa, 
ra agrandar a bondade dos políticos que son os que teñen que 
gañar as sucesivas eleicións. Barea, parece ser feliz neste posto 
e, cal neno metido nunha cacharreiria, disfroita lanzando ideas ' 
e senténcias que sabe han ser conflitivas e controvertidas. 

Os humoristas están de noraboa co vello catedrático emérito. 
As ideas vertidas por Barea nunca destacan pola súa novidade, 
nen son debidas a unha excepcional intelixéncia. Calqueira 
político ou economista impulsivo e exaxerado que non teña 
medo de buscar a ruina política inmediata pode dicer as me ~ 
mas cousas que Barea: "o sistema de pen ións é inviábel", "hai 
que pechar os hospitais que non sexan rendíbeis", "hai que de, 
señar un IPC especial para revalorizar as pensións", etc., son 
exabruptos que teñen a virtualidade de centrar temas, meter 
medo, xerar debates e permitir que o Govemo apareza como o 
menos mao e/ou protector dos diversos colectivos. 

José Barea defendeu o peche de todos os hospitais que non fosen redábeis. 

'Para a política económica, resulta 
fundamental incidir na opinión 

pública" 

Para a política económica, resulta fundamental incidir na opi, 
nión pública para facer creíbel e asumíbel a política a aplicar. 
Xa sabemos que, normalmente, as persoas manteñen ideas pre, 
concebidas que son dificeis de cambiar debido a que ninguén 
desexa recibir mensaxes contraditórios que lle causen malestar 
e conflitos internos. Por iso é tan importante dispoñer de espá, 
cio nos meios de comunicación de maior audiéncia. Barea é un 
dos éxitos deste Govemo, un criador de opinión e debate que 
logo os próprios medios van ampliando. A parte disto, a cria, 
ción da Oficina Orzamentária é, en sí mesmo, unha idea inte, 
resante xa'experimentada en moitos países. Como todos os ór, 
ganos da Administración terá partidários e detractores pero, 
dado que o Presidente é o cargo representativo principal xurdi, 
do das eleicións nos países democráticos é razonábel que dispo, 
ña de instrumentos próprios que lle permitan controlar dalgún 
xeito os Orzamentos dado que, en última instáncia, o Presi, 
dente vai ser o principal responsábel político diante dos eleito, 
res, contribuíntes e opinión pública. 

O lanzamento de "globos sonda"· é unha técnica moi utilizada 
por todos os Govemos, sendo Barea un dos principais expo, 
nentes, pero non o único. O outro son "os cataláns" eufemis, 
mo que fai referencia a algún membro da Generalitat ou de 
CIU. Este grupo coincide con Barea en ser un colectivo sen 
ambicións fora de Cataluña, que pode aventurar sen riscos cal, 
queira idea xa que sempre será vista como excesiva e con des, 
confianza por unha opinión española amplamente hostil. Exis, 
te unha división do traballo: Barea lanza os temas xerais e "os 
cataJáns" fari as precisións oportunas. Son os encargados de de, 
señar, concretar e cuantificar as posíbeis taxas-, ·figuras imposi, 
ti vas, valoracións, porcentaxes, etc.• 

J ,, I J \ l - t. 
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25.000 asistentes na Galiza e 300.000·no Estado 
- 1 . . - . 

As manifestacións contra a conxelación dos funcionários 
poderia seguir unha folga xeral 
As manifestacións celebradas 
convocadas polas centrais sin
dicais CC.00., CGT, CIG, CSl
CSF, SUP, UGT, e USO para a 
defensa dos sectores públicos 
e contra a conxelación salarial, 
o Martes 15 ás sete da tarde 
nas cidades da Coruña, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Vigo, 
Compostela e Ferrol, tiveron 
unha afluéncia multitudinária. 
Algo similar ocorreu nas ou
tras localidades do Estado 
nas que houbo convocatória. 

Se o Governo central non res
posta ás peticións das centrais 
de reconsiderar a conxelación 
salarial prevista para 1997 e o 
desmantelamento dos servizos 
públicos, unha folga xeral pode
ria paralisar toda a Administra
ción. Outras medidas mobiliza
doras están a ser estudadas pa
las cúpulas sindicais, que esti
maron en 25 .000 as persoas 
que asistiron ao conxunto de 
manifestacións celebradas na 
Galiza. En todo o Estado os 
asistentes foron 300.000, se
gundo fontes sindicais. 

O desmantelamento e privatización dos servi:zos públicos foi ~enunciado nas manifestacións. Na foto, aspecto do acto en Compostela. 

Os sindicatos queren pactar ca 
Governo para . que cumpra un 
acorde que fora asinado polo 
Executivo do PSOE. Contado, 
as CC.00. e a UGT non dubi
daban en aprobar, o pasado 23 
de Setembro, as mobilizacións 
do 15 de Outubro mália que en
tre m éd i as consensuaban un 
acorde' para desenvolver os 
Pactos de Toledo, que para a 
CIG, que non asinou, significa 
un recorte das pensións, asi co
mo outras regresións en con
quistas históricas dos traballa
dores. 

As medidas en matéria de fun
ción pública tomadas polo Go
verno central incluen a conxela
ción da oferta de emprego públi
co, a rebaixa das partidas desti
nadas a ensino e sanidade pú-

blica, así como aos servizos so
ciais, en favor de entidades pri
vadas, incurrindo, denúncian os 
sindicatos, nun proceso de pri
vatización e deterioro dos servi
zos públicos no seu conxunto. 

Desmentir tópicos sobre os 
funcionários 

A Confederación lntersindical 
Galega, CIG , cuantificou nun 
12,84% a perda de poder adqui
sitivo dos máis de cen mil traba- -
lladores das Administracións pú
blicas nos últimos cinco anos. A 
porcentaxe inclue a conxelación 
salarial de 1997. No Acordo Ad
ministración-Sindicatos, do 15 
de Setembro de 1994, estabele
ciase unha suba salarial para os 
anos 95, 96 e 97 igual á preví-

sión do PIC, cun fundo para o 
mantenimento do, poder adquisi
tivo igual á desviación da infla
ción do ano anterior. Este acor
de está a ser incumprido por 
parte do Governo central. 

A central sindical nacionalista 
CIG emitiu un comunicado de 
prensa para correxir tres tópi
cos · acerca dos empregados 
públicos: a_estabilidade de em
prego, os saláríos e o sobredi·- -
mensionamento dos cad.ros ·de 
persoal. Máis do 20% dos em
pregados públicos teñen o seu 

· pasto de .traballo en precário 
porque son interinos ou contra
tados laborais temporalmente. 
Ademais, a Lei de Presupostos 
do Estado para o ano 95 posi
bilita o despedimento encuber-

PES~A 

O Governo español afirma-que vetará esta proposta 

O Consello de Ministros de· Pesca ·da UE 

to meiante a excedéncia forzo
sa dos titulares de prazas 
amortizadas. Os salários dos 
grupos C, O e E (administrati
vos, auxiliares e subalternos) 
nunca superan as 130.000 pe
setas e en moitos casos non 
chegan ás 100.000.· Con res
peíto ao sobred~mensionamen-

- to dos cadros de persoal, a 
incidéncía do emprego público 
na Gáliza é do 1.1 % da povoa:
ción activa, cando no Estádo é 
dun 14% de média e na Unión 
Europea dun 17%, chegando 
ao 27% en países como Dina
marca. Para a CIG para ter uns 
servizos oúblicos de calidade é 
precisa unha estrutura de re
cursos humanos suficientes pa-

. ra desenvolver axeitadamente 
as su as func,ións. • 

estuda ·a reducción do coarenta por cento da flota galega 
A Coinisária de Pesca da UE, 
Enma Bonina apresentou un 
plano ao Consello de Ministros 
de Pesca, reunido en Luxem- -
burgo, no que se contempla a 
redución da flota pesqueira es
pañola nun 40% e unha fixación 
de capturas de 67.000 tonela
das de sardiñas anuais. 

Os armadores galegas afirman 
que a reducción dur] 40% na flo
ta conxeladora galega equivale 
a aplicarlle un fortísimo castigo 
despois de tela reducido á me~ -
nos da m·etade na última déca
da. Esta posición contesta ás 
propostas que realizou , a Comi
sión Europea de Pesca aos mi
nistros comunitários reunidos en 
Lux9mburgo. 

-
De se cumprir os plcinos da UE, a 
reducción non só afectaría aos 
conxeladores porque tamén na 
flota do Grande sale se pretende 
unha reducción do 40%. Aquí a 
discusión está en partir dos 300 
barcos que existían antes da últi
ma reducción, conforme ao Pro
grama de Orientación Plurianual 
de Pesca, ou das 222 unidades 
actuais. Os armadores galegas 
sosteñen que eles xa realizaron 
as redución con ariterioridade, po
lo que agora non ten ningun sen
so que se reclamen outras novas. 

Ademáis da flota conxeladora e 
de altura, tamén ·a .UE pretende 
que se .reduzan os barcos de cer
co noutro 40%, agumentando ql!e 
están a baixar as capturas de sar-

diña pola sobre-explotación, cun 
tope de.67.000 toneladas. 

Unha flota béisica 

Os armadores de cerco interpre
tan os límites de captura para a 
sardiña que quer impar a U E co
mo unha via para acabar con 
esta flota artesanal, básica para 
a económia de moitos portas. 

Á sardiña quedou fara dos lími
tes de captura e do segi.Jimento 
exaustivo á que se someteron 
outras especíes desde que co
mezu o periodo de integracion 
na política pesqueira comunitá
ria. A razón deste coto. aparte é 

, que a pesar do descenso da 
pesca des,d,.e mediados dos 80, 

non se pode atribuir o declive á 
sobrepesca, senon a fenómenos 
naturais. Entre os biólogos, dise 
que unha das causas que están 
a alonxar a sardiña das rías está 
o aumento antinatural da matéria 
orgánica en suspensión. 

Desde o 91 os 250 barcos cen
sados no cerco non teñen sub
vención por paro estacional. No 
entanto, co gallo de eitar o de
sabastecernento, entra a sardi~ 
ña de Marrocos e Rúsia para as 
fábricas de conserva. Os arma
dores desta flota emblemática 
propuxeran á · Consellaria facer 
dous turnos de pesca divididos 
pola Fisterra para manter o 
abastecemento, pero o oferece
mento fara recusado .. • 
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Os ira_nspor~stas 
presionan para 
non subir o gasóleo 

A liberalización do prezo dos 
combustíbeis situou o prezo
do gasóleo arredor das cen 
pesetas o litro, rexistrandp 
unha suba de quince pesetas 
en tres meses, desque se 
produciu .a liberalización. An
te esta situación, os 
'transportistas acordaron to
mar medidas de forza diante 
do Governó central, e organi
zaron unha manifestación en 
Madrid o Mércores 16 para 
presionar ao Executivo para 
que faga algo para impedir 
máis subas. A medida tivo un 
resultado positivo mesmo an
tes da rñobilización, e o Go
verno instou ás empresas 
petroleiras, fundamentalmen
te Repsol e Cepsa, que con
trolan o 80% do mercado no 
Estado, a non subir máis o 
seu prezo. Os transportistas 
denúncian que o incremento 
do prezo do gasóleo coincide 
coa guerra das gasolinas, 
cuxo resultado foi reducir o 
prezo destas últimas.• 

·Peche na 
~ Caixa de Pensións 
z 

: dos despedidos 
do Banco Hérrero 

O Secretariado Nacional da 
Federación de Banca, Afo
rro, Seguros e Oficinas da 
CIG e·os dous 

_ traballadores despedidos 
da sucursal de Ourense do 
Banco Herrero, continuan 
pechados_na oficina da 
Caixa de Pensións en Vigo. 
La Caixa é proprietária do -

. Banco Herrero e por esa 
razón localizase aí o peche 
dos sindicalistas, que estu
dan realizar outro tipo de 
mobilizacións complemen
tárias para forzar ao diálo
go •anto-aos directivos da 
entidade financeira catala
na ·como do banco do que 
·os dous traballadores 
foron despedidos tras fuxir 
con cartos o director da 
sucursal, mália os traballa
dores non ter relación co 
feito.+ 

Só hai consignación 
presupostário . 
para duas das catro 
fragatas de Bazán 

A Lei de Presupostos para 
1997 só contempla partidas 
para a construción de duas 
fragatas na factoría ferrolá 
do estaleiro militar Bazán. 

· Mália as promesas do PP e 
as átirmacións de Fraga, Ba
zán non fabricará as catre 
fragatas F-100 que habían 
de sacar da crise· ao estalei
ro. O empeño de parte do 

·comité de acadar a constru
ción das fragatas e o esque
·cimento da vella 
reivindicación de levantar a 

· proibición de construción de 
barcos civis, comprometen o 
futuro laboral dunha parte do 
cadro de persoal dunha em
presa pública que ten 4.000 
traba.lladores. • 
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ALON REININGER 

Asóciacións de apoio aos presos manifestáronse na Coruña 
- -· 

'A SIDA condea a morte aos reclusos 
A dramática situación que atravesan os presos internos, a pre
senza de sida e a falta de tratamentos de metadona ·nos penais 
levaron ás organizacións de apoio aos presos a organizar unha 
manifestación diante da prisión da Coruña o Sábado 12 a mediodia. 

En 1995 faleceron c.atroc.entos 
presos do Estado español. Na 
Galiza a cifra non é alta porque . 
son excarcerados unha semana 
a.ntes de morrer, de modo que 
as cifras quedan maquiladas. 

A situación nos cárceres é dra
mática, os presos adictos á he
roina que ingresan e que esta
ban sometidos a un tratamento 
de metadona, ven interrompido 
o tratamento e recorren á adqui
sición ilegal da heronia que cir
cula pala cadea, compartindo as 
xeringas (non se reparten desde 
a dirección), polo. que contraen 
o VIH (Vírus da lnmunodeficién
cia Humano, causante do Sida). 
Pero os critérios para definir que 
é sida non están-claras na lexis
lación española, e daquela, can
do contraen a enfeFmidade, ·os 
presos non son excarcerados. 
Ante eses problemas,. e o haci
name nto nas prisións, xurden 
enfrentamentos e os presos; re
matan -por ser clasificados como 
perigosos, de-modo que son illa
dos e veri aínda máis recorta
dos os seus direitos:· É un círcu
lo vicioso cunhas vítimas deter- · 
minadas de antemán.J, · , -

O 80% dos intemos,nas.cadeas 
son seropo'sitivos, cando as po
sibili"dades de--contáxio· do· VIH 
na sociedade són de-O, 1 por ~a
da cen mil habitantes~ " · 

Os _critérios da Organización 
Mundial da Saúde estabelecen 
que, cando unha per~Qa ten, no 
sistema de defensiva,·· menos de 
20Q c;;élulas ,141 ese indivíduos é 
un caso de · sida, :unh·a enferini
dade de earác~~r irreve~s~bel que. 
en ltália é motivo de excarcera
ción. No E_stado .español h_~i pre
sos con 50 células T4 que_conti
nuan en prisión porque a ·Leí de 
Regulamento Peoiteociário no 
seu ·artigo 196 (antes da reforma 
·para adaptala ao novo Código 
Penal era o_ famoso ·artigo 60) 
non dá critérios claros sobre a 
excarcéración dos 'pré~os irrever
síbeis e .outorga excesiva discre
cionalidade. aos médicps, cando 
nos cárcer-es non hai equipa sa
nitária_ dabondo como pa_ra det~r
minar a existéncia de moitas en
ferm idades asóciadas á sida. 
Cómpre ter en conta que a sida 
está a provocar a morte de pre
sos por doéncias que hai séculas 
que se crian erradicadas. · 

A gravidade da situación levou 
ás organizacións de ;:tpoio ao;; 

presos a manifestarse novamen
te. Esta -vez fixérono diante do 
penal da Coruña o Sábado 12 a 
mediodia. Os Comités Antisida 
de toda Galiza e a Plataforma 
Basta Xa! secundaban unha con
vocatória de Presos "Presos 
enfermos á rua", "Desmantela
mento dos módulos de aillamen
to FIES" "Metadoná xa" e "Direi
tos hum'anos nas· cadeas''. eran 
as consignas dunha mobilización 
que secundaban unha cincuente
na de persoas. O recurso á ma
nifestación só é utilizado en ca
sos extremos por estas organiza
cións, que prefiren o traballb dia 
a dia de apoio ao~ internos. 

lr'.lformes 'sobrecol: 3dores 

F:.rancisco Fernández d.el Buey, 
de Presos, ·gpsta de ler diante· 
dos xornalistas sobrecolledores 
informes ·que falar:i de_ lamenfá
beis condicións nas prisións, con 
políticas carcerárias_ eui(a cons.e
cuéncia última é a marte de cen-_ 
tos de reclusos. Fran del Buey 

. dá cifras: en 1995 de 73 solicitu
des apresentadas ·na Gali~a_para 
o excarcerar a presos irreV~rsí
beis, só 13 foron aprobadas. 
Cando os xornalistas comezan a 
cansar dun longo relatório' de 'si~ 
tuacións extremas, Fran del 
Buey revela a orixe das suas fon
tes, que non son outras que os 
informes da fiscalia do Tribtmal 
Superior d~ Xustiza de Galiza. . 

Non hai nengunha-cadeá no pa
ís que non .acolla a moitos máis 
preso~ da süa c~acidade teóri:. 
e~. cando· es(a. xa incumpre a lei, 
que esta.Pele~~ :a ~brig_a,tori~Qa- . 
de do tratamento celular ~ as ce
las indfvic,tuais: _ ~lgunhas cade
as, ademais de non ter servizos 
sanitáriós en condicions, reduci-' 
ron o seu ·persoal médico para, 
aforrar nos presupostos e ·a de 
Pereiro de Ag.uiar, en Ouret;lse, 
car99e de a!JQ? potábel. • _ _. . 

" 
' 

Povoación recluscÍ 
nos cárceres galegó's· 

Prisión Cap.Teórica Póv. Real 

Vigo '125 200 
Monterrosc 350 ' 390 
Bonxe . 350 520 
Pereiro 350 525 
A Coruña 170 360 

Fonte: Fiscalja Penitenciária do Tribu- , 

nal Superior de Xustiza da Galiza 
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funcionários 
podan as viñas 
do alcalde 
en Salceda 

A utilización de persoal do con, 
cello de Salceda de Caselas pa, 
ra traballos na propriedade par
ticular do alcalde foi motivo 
dunha denúncia apresentada 
polo grupo municipal do BNG 
no xulgado de instrucción nº 1 
po Pbrriño. 

Xosé Manuel Fernández Rodrí, 
guez, alcalde popular de Salce, 
da, declarou xa no mes de Se~ 
tembro na investigación em, 
prendida por este xulgado e os 
denunciant.es, Xosé Manuel 
Suárez, Manuel Al~árez e Ma, 
nuel Adán Gómez, fixéronno 
nunha vista oral o Martes 15 -de 

· Outubro. A falla de transparén, 
cía. na oferta de emprego públi
co tamén~ é un dos motivos -des, 
ta investigació!1: 

O 22 de Febreiro deste ano, -o 
alcalde levou a podar ás viñas 
dunha propr~edad~ su_a _a seis 
funcionários do concello ads
~ritos a obras e ser~izos. Os re
presentantes nacion~~listas afir, 
man que. estiver6n podando en · 
horas de traballo ainda que o 
alcalde ·declarou no xulgado 
que o fixeron ·a partir das tres 

da tarde e "que lle saiu máis 
caro que se ti~era c'ontratado a 

. operários"- Sen embargo, · Pª' 
gouselle aos funcionários cuns 
bocadillos, segundo din os de, 
nunciarites. 

Xosé Manuel Fernández admi, 
te-que un pol-icia municipal foi 
o encargado de levar uns boca, 
dillos para os funcionarios pe, 
ro ·non lembra se .utilizou un 
coche oficial ou non. Esta in, 
vestigación está feita dentro 
da Lei do Xurado e determina, 
rá se se pode exercer unha . 
acusación contra o alcalde de 
Salceda. "Cremos que hai cer, 
'tos alcaldes que teñen como 
práctica considerar aos funcio, 
nários traballadores ao seu ser, 
vizo e xa é hora de deñuncia, 
lo", comenta Xos-é Manuel 
Suárez, do BNG. 

Pero hai outra parte da de, 
núncia que se refire aos cursos 
de formación ocupacional que 
solicita o concello de Salceda. 
Xa en 1992, os representantes 
nacionalistas tiveron que pe, 
charse no concello para solici, 
tar que se fixeran públicos os 
concursos de emprego para dar 
estes cursos. No. último ano, o 
de perruqueria foi asigJ;lado á 
irmá de Xosé Manuel Fernán, 
dez e o de carpinteria ao cuña, 
do. 

O próprio alcalde confirmouno 
no xulgado ainda que aclarou 
que el solicita-o persoal á ofici, 
na do INEM. Ademáis, tivo 
que confirmar outra das dei:_i.ún, 
cias: o curso de perruqueria foi 
impartido nun ~ocal da sua pro, 
priedade ainda que, segundo o 
alcalde, non cobrou nada de 
aluguer, só a luz e a limpeza. 

Suárez, do BNG, di que "etica, 
mente non se pode pasar por al, 
to esta atitude" e en -relación ao 
traballo· dos funcionári.os na sua 
finca sinala que "ere que en vez 
de empregados do concello son 
os seus escravos". • 

PL CHEIHO 

· .Apoloxia 
antifutbolística 

\ o presiden té da
1 

s.Ó. -éompostela chamoulle listillo ªºentrenador da 
sua primeira equipa, Fernándo Vázquez. Cal fo¡ o motivo? Nen ¡:náis 

. nen menos que unha-grande tarde de fútbol proporcionada por Ro
naldo, marcando ·un gol . antolóxico e dando· un grande espectáculo. 

Que pretendia o pres:idente badalloca5 ?, Non out:ra cousa que o trei, 
nador lle tivese encomendadó a un seu xogador que se pegase ªº 
brasileiro do , F.C. Barcelona e, cada vez que re~ibise o balón, antes 
de que o dera controlado, lle mandase unha tarascada de aquí te me, 
neo. Asi, unha e outra ·vez, anulando por métodos extradeportivos 
to4o espec~áculo . . 

· Po la contra, que füco a defensa compostelanista? Empregarse rexa, 
mente con todas as técnicas -e tácticas legais para impedirlle xogar 
ao balón. Asi ·as cousas, decretamos a sanción de Caneda por "apo, 
loxia antifotbolística". 

E os siareiros que pensan o mesmo? Deberán ser amarrados. ao torno 
da porta, por burros, que pagan por ir a un espectáculo e logo non o 
disfrutan. Algun problema? Que, secadra, teñen que quedar tantos 
nas portas como entran ás bancadas.• 
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Denúncian no Govemo 
Civil de Po.ntevedra 
o acoso a un imigr.ante 

Representantes da CIG-Migra
ción mantiveron unha entrevis
ta o Martes 15 co governador 
civil de Pontevedra Alexandre 
Millán Man para tratar o acoso 
sofrido por un inmigrant(3 libe
riano que reside en Vigo. Dias 
antes, Tony Arthur: dern.:.1Rciara 
ante os méios de 
comunicación que/estaba sen
da perseguido por un policia da 
comisaria da cidade, que ~a o 
detivera sete veces.•A última 
tivo lugar o dia 8 cando T ony 
Arthur entraba a mercar nun 
comércio. Ao com.probar que 
se trataba do mesmo axente, o 
inmigrante reclamou chamar 
ao avogado e o policia respos
toulle que a el "non lle importa
ba a actuación do chulo do 
avogado da CIG". Tony Arthur 
vive desde hai dous anos 
cunha rapaza de Vigo, que es
pera un cativo, e sinala que o 
acoso resposta a unha atitude 
xenófoba xa que o axente sa
be que non o pode expulsar ao 
atoparse o seu país, Libéria, 
en estado de guerra. Millán 
Mon comunicou aos represen
tantes da CIG que non se tra
taba de acoso policial senón 
de "exceso de celo no traballo" 
e que procuraria solucionar a 
situación de T ony Arthur. • 

Exixen a desa~rición 
da simbolo.xia fascista 
en Muros 

A Sociedade Cultural Monte 
Lauro, da parróquia de Lou
ro, está a promover unha 
campaña a prol da elimina
ción dos símbolos fascistas 

-que se conservan no conce
llo de Muros. Como parte da 
campaña esta organización 
enviou unha proposta ao go
verno municipal na que exi
xe a eliminación de várlas 
fontes do municipio e o es
cudo co "xugo e as frecha 
da falanxe" da Casa do Con
cello , entre outros motivos, 
exponse no texto apresenta
do, "por respeto a todos os 
galegos e galegas que loita
ron, morreron e sofriron po
la liberdade deste país".• 

Manifestación solidária 
con dous insubmisos 
de Ferrol 

. . 
Dous xuízos a insubmisos tive
ron luga( na mañá-do Martes 
15 en Fer:rol. Os xulgados foron 
Martiño Polo Gundín e Ladislao 
Rodríguez Fraire e, -en solida
riedade con eles, acudiron ás 
portas do Pazo de Xustiza máis 
da can pers~. entre as que 
se atopaban integrantes do 
MOC, Galiza Nova, o deputado 
nacionalista e voceiro do grupo 
municipal do BNG en Ferro!, 
Xaime Beno e o alcalde elexido 
por.' Unidade por Narón, Xan 
Gato, quen sinalou que non se 
podía levar a insubmisión aos 
xulgados senon que habia que 
atopar solucións na esfera polí
tica. Os defensores pediron a 
absolución para estes dous in
submisos mentres eles reseña-

- ron que están contra o servizo 
militar e tamén contra a PSS.• 
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Populares e social.istas coinciden en-condicionar o deseño da política económica a Maastricht 

Os· priíneiros orzamentos do PP ~." ~ . 
.--

diminuen os investimentos nas irlfraestruturas galegas 
*MANUEL SEOANE I MADRID 

A aposta sen fisuras pola 
Union Monetária e Económi
ca Europea preside os pri
meiros orzamentos apresen
tados polo Governo de Az
nar, unanimemente rexeita
dos no Parlamento español 
polas bancadas da oposición 
progresista. "Estamos ante 
uns presupostos que prexudi
can claramente aos países me
nos desenvolvidos dentro do 
Estado español, Galiza inclui
da, e que castigan sen nengun 
rubor ás clases máis desfavo.;. 
recidas", avalia o deputado do 
Bloque Nacionalista Galego 
Francisco Rodríguez. BNG, 
PSOE e JU apresentaron sen
llas enmendas de devolución 
ao proxecto de orzamentos. 

A química na relación Kohl-Az
nar tradúcese nunha fórmula 
macroeconómica, a que resume 
o proxecto de presupostos do 
Estado español para 1997: tres 
por cento de déficit público , a 
mesma porcentaxe de creci 
mento do Produto Interior Bruto 
e un 2,6 por cento de .suba do 
IPC. Con efeito: os números or
zamentários máis restritivos dos 
derradeiros tres lustros son os 
alicerces sobre os que se soer
gue a nova relación de amizade 
entre o chanceler alemán e o 
presidente do Governo español. 
O Estado reduce a sua partici
pación na vida económica e en
trégase en mans da iniciativa 
privada. A filosofía de fundo é 
que só unha rexa disciplina pre
supostári a garantirá o cumpri
mento dos critérios de conver
xéncia, o consabido rubicón pa
ra atinxir en Xaneiro de 1998 o 
direito a entrar na Unión Econó
mica e Monetária Europea. 

Maastricht exixe que o Estado 
perda peso, que se retire pase
niñamente do cenário e que dei
xe facer aos bancos centrais 
(institucións que xa gozan de 
absoluta autonomía a respeito 
do poder político). E nesta liña, 
a de cumprimento estrito dos 
critérios de converxéncia euro
peus, o Governo Aznar canta ' 
nqn só ca apoio dos nacionali$
tas bascas e cataláns, senón ta
mé n co respaldo explíci1o do 
PSOE e · mesmo dun sector de 
Izquierda Unida. O deputado so
cialista Josep Bórrell encargou
se de subliñar que do feíto de 
que o seu grupo apresentara 
unha emenda de devolución 
non se podía deducir que "poña
mos en cuestión o obxectivo de 
aceder á terceira fase ·da Unión 
Económica e Monetária -Euro
pea":~ Peche de- filas\ :)ca que lo
go, · arred_or de MaasfricHt. . ;.: · · -

~. . .. ' ' • 

A redución do gasto público 'non 
se vai ver ré-flectida tan só nas 
grandes cifras macroecómicas. 
Ao contrário vai atinxir directa
mente aos petos dos funcion·á
rios. O Governo Aznar decidiu 
incluír nos .orzamentos a conxe-
lación dos .salários dos traballa
dores da función pública. E non 
só dos que prestan os seus ser
vizos no Estado central: tamén 
os que estan adscritos ás admi-

As a.;tovias no estarán rematadas até despois do 2000. A. 1s;LESIAS 

nistracións autonómica e muni
cipal. Neste senso, o ministro de 
Administracións Públicas, Ma
riano Raxoi, ameazou con levar 
aos tribunais aos governos au
tonómicos ou locais que "deci
dan unilateralmente subir os sa
lários aos seus funcionários". · 

Conxelación salarial 
e conxelación 
nos investimentos públicos 

O déficit público debe ficar re
ducido ao nível do tres por cen
to. Papá Kohl vixia desde o pri-. 
vilexiado outeiro do Bundes
bank. Alemaña xa anunciou n·o 
Consello de Ministros de Eco
nomía e Finanzas da Union -Eu
ropea que "examinará con lu
pa" as posíbeis trapelas coas · 
que eventualmente os seus só
cios comunitários puidesen 
agachar desvios orzamentá-

ríos. Así, a Comisión Europea 
baralla a hipótese de multar co 
0,2 por cenfo do PIB· aos paí
ses que sobarden o tope fixado 
para a débeda pública nos cri
térios de converxéncia. 

E o emprego? As previsions do 
Governo a este respeito están 
moi lonxe de seren triunfalistas. 
O Executivo Aznar prevé a cria
zón de só 240.000 postas de 
traballo no vindéiro exercício. 
Segundo as cantas orzamentá
rias, o Estado español poderia 
chegar a Xaneiro de 1998 
cunha cifra de desemprego si
tuada no 21,5 p9r cento da po
voación. activa. E dicer: o Esta
do español pode ria -pasar á ter
ceira fase da Unión Económica 
e Monetária Europea e, ao mes
mo tempo, sofrer unha taxa de 
paro que duplicaría a meia co
munitária. 

B. LA\:E 1' .' • 

Acamboarlle ao PP~ .-
O Gov:emador do !?aneo de España, Luis Angel RGjG, recordou ql;le 
o cumprimento dos critérios de converxéncia de Maastricht en 1997 
non van acabar cos recortes sociais. Un sorprendente -Miguel Boyer 

.. augura nGn só a continuación das reformas, s€Q.ón que .afirma que se. 
farán a costa das clases máis desfavorecidas. Son '1Visos ·.a unhas éli, 

' te~ dirixentes, que a cidadania moi pouc.as y~ces recibe_ a~ x~ito . O 
. PP, desde o Oovemo, non só pretende facer.;creer que ,en 199.7 s.e 

acabaron os .recortes e _os sufrimentos, §enón-qu.e promet~ unha no, 
va etapa de bonanza social. CiU sabe que _non é asi ·e tªmén wñece 
a táctica do PP. A direita española pretende facer os mínimós cám, 
bios posíbeis para · asegur~rse a converxéncia._ Conseguida esta, en 
1997, tentaría rentabilizala políticamente convocando novas elei, 

· cións que lle deberían de dar a maioria absoluta. Chegaria logo a nai 
de todos os r~cortes sociais . A direita catalana;· cunha m.aioria sufí, 
ciente do PP, perdería toda capacidade de presión político,económi, 

·ca. É por· iso polo que CiU está a presionar para qué o PP faga agora 
, tod9s os recortes sociais que estarian dispostos a facer máis adiante. 

Xa se lle escapou a Fraga: "con Maastricht ou sen Maastricht as re, 
formas hai que facel~s o mesmo". As multinacionais mandan.+ 

"Estamos, outra volta, ante un 
exercício de voluntarismo mo
netarista", considera .o deputado 
do Bloque Nacionalista Galego 
Francisco Rodríguez, para quen 
"a teima do Governo por cumprir 
formalmente ·cos critérios de 
converxéncia vai dar como re
sultado o ennpobrecimento da · 
maioria da povoación e o ensan
chamento das diferéncias entre 
as Comunidades ricas e pobres 
no conxunto do Estado español". 

O proxecto de orzame-ntos do 
P P é inaceitábel para 9· BNG 
por _duas razóns básicas, se
gundo explic.a Francisco Rodrí
guez. Porque apena_s. contem
pla, ínvestirmentos ·para as · in-· 
fraestruturas galegas (autovías, 
caminos de ferro) e porque a 
sua aplicación suporá na práti
ca un deterioro do' nível de vida 
das clases mais desfavorecidas 
do Estado español. "Os orza:. 
mentas P.r~tican unha políti9a 
clasista -.intolerábel. Estabele
cen un ha nova . regresividade 
fiscal ao pposta( polos irnpos
tos indirectos e diminúen a po
sibilidade de 'que o consúmo in:
terno reactive a económia ao 
conxelar os salários aos tuncio
nári os". explica o voceiro do 
Bloql.J~ Nacionalista Galego. O 
PP aposta tafllén rias cantas 
xerais do Estado por precarizar 
aínda máis o mercado. laboral . 
ao reducir a oferta púbfica de 
empre_go. "Dese xeito asistire
mos a unha nova contracción 
no poder de compra da maioria 
da povoa_ción, un factor que en
tra en contradicción co presun- · 
to ,obxectivo de criazón de em- . 
prego que o Partido Popular di 
perseguir", engade Francisco 
Rodríguez. 

A diminución dos investiment~s 
publicas atinxirá dun xeito espe
cial ao noso país. Da leitura dos 
orzam.entos despréndase con 
claridade que as autovias ga- . 
legas_ de conexión coa Meseta 
non ficaran rematadas até moito 
despois do ano 2000. Apenas 
hai partidas co_nsignadas para o 
comezo da~ obras de Pedrafitá, 
por exemplo. "Resulta evidente 
que Galiz?l. segue sen contar no· 
.mapa de comm:iicacións dese- . 
ñado polo Estado", afirma o de-_ 
putada do !3l0que Nacionalista 
Gal~go, Guillerme Vázquez. 
"Aquí esta_mqs ante unha políti
ca do Está9o español ~ respeito' 
de Galiza que non, depende de 
q·ue partidq .ocupe cox~ntu.ral
merite o Governo ·en · Madrid. 

~ Nasa po.lítiéa· 'no.n -éntr.a.inos e 
ponto", engade,. A .Gifr~ prevista 
de inve~tí~ex1tos para o fer.róca
rril é ·suficientem:én-te elocuente: 
apen~$ 696 millóns de pesetas 
para as imprescindíQeis melJQ-
ras na rede galeg·a. · · .. • . 

1 • - ~ ~- ... ,,. _, ::.!: 1"~ 

O grupo. soºiali§ta, maiorit~rio 
na oposición, censorou tamen 
con dureza a primeira proposta 
orzamentária do Gabinete Az- · 
nar. Pero dir:xiu as suas críticas 
d.esd.e un ángulo claramente 

, pro--Maastricht. Para o PSOE, 
os presupostos son maos preci
samente porque non garanten ·o 
cumprimento dos critérios de 
converxéncia europeus. + 
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Moreiras,:. .~~~-' / 
un xuíz reinddente 

O xuíz-da Audiéncia Nacional, 
Miguel Moreiras, .foi sanciona
do coa saspen.sión por un ano 
nas suas funcións de 
maxistrado por revelar aspee- . 
tos .do sumário·da causa · 
seguida contra o banqueiro 
Mário Conde, que era secreta. 
Non é. a primeira vez que Mo
reiras incurre nunha prática · 
pola que é sancionado, desde 
1981 foi suspendido várias ve
ces durante un ano no exercí
cio da xudicatura: Con esa ca
rreira de reincidéncias nas in
fracións, Moreiras pretende -
seguir vencellado á Audiéncia 
Nacional e para evitar que a 
sua reincorporación á praza 
de xuiz levara consigo outro 
.destino, Moreiras fixo un 
recurso diante do Consello 
Xeral do Poder Xudicial, que 
foi fallád~- negativamente.• 

A militáncia non segue a 
Colom na marcha de ERC 

A marcha de Ángel Colom e 
Pilar Rahola de Esquerra 
Republicana de Catalunya · 
non arrastrou á militáncia 
ao Partil per la lndependén
cia, nova forza política 
socialdemócrata e indepen
dentista que criarán ~s es
~indidos, segundo informan 
lria Varela e Dores Asorei. 
Despois da marcha dun 
grupo de cargos institucio
nais, ERC toma un novo · 
rumbo para, a partir do pró
ximo congreso extraordiná
rio de Novembro, dar un 
"xiro· cara á realidade", no 
que pretenderá encher de 
contido o seu programa so
cial para converterse nunha 
altern·ativa real de · 
esquerdas. O xiro comezará 

. cunha etapa de 
normalización económica e. 
de austeridade.+ 

Socialistas' e 
social-demócratas gañan 
en Azotes e Madeira 

Un ha éstreita marxe' de votos 
sobre· os óbticos polo Partido 
Social Demócrata serviu para 
o Partfc:fo_ -Sóéialista ga._ñat oas 
eleicióris autonómicas celebr::i
da~ m~s-, illas AiO.te~ o p-a-sado- ~ 
:Doming()_di.& 13 -~ .oesprazar -
do podér'-aóP$D. E~ Madei.ra, ·
onde tamén se celebraron co-
n:i í cios: p~-~~ -a re11ovación das· · 
instituCions autonómicas, os 
social-dem_ócrá~as conqueriron 
a primeira maiciria absoluta 
ácadada na il!a eJesde 9 resta~ 
belecimento da democrácia en 
1974. Asillas de Madeira e as 
Azores son os únicos 'territórios 
non coloniais portugueses que 
teñen autonomía. Macau e ou
tras colónias gozan de estatu
.tos e~peciai s. + 
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Os benefícios-do_petróleo e o whisky polarizaron 6último congreso do SNP : 
• • • • 1 • 

O nOCiónOliSmo escocés bpta, mCJR:;~a économia par~ r,~forzar p discurso. 
ÍtO- FRANCISCO BÁRCIA 646.000 millóns de ptas., a canti

dade máis importante-dos últimos 
mente o líder nacionalista. O in
forme do SNP amosa que o Go
verno de Londres erra, á hora de 

.. , elaborar estes ·dados, porque non 
reflecte a verdadeira contrib1:1ción 
fiscal escocesa nen os citados 
beneficios d~ indústria petroleira. 

, anos. - ~eit explicou que unica
mente .o 20,% do petróleo da· Mar 
do Norte se refina -en território es
cocés e que non se pode permitir 
por máis tempo que o diñeiro fuxa 
asi a .outros lugares. "Estase .a · 
producir un fenómeno contraditó- . . O es pello irlandés 

_ rio: Escócia é cada vez máis po- " 
br.e_ ao mesmo tempo que se ex- Os responsábeis do SN P reco-

Unha Escócia ·independente 
poderia d~señar o seu futuro 
e programar a sua própria pla
nificación económica. Estas · 
son as duas conclusións máis 
importantes do úitimo congr~
so do Partido Nacionalista Es
cocés · (SNP), ceiebrado a fi
na is de Setembro, nun mo.
mento no que os inquéritos 
certifican o seu ascenso e co- ' 
lócano ce 29% dos votos, 
afastado ainda dos laboristas, 
os favoritos para gañé[lren as 
eleicións da próxima primavera. 

trae-máis e máis cru", comentou: rren ao encerado da viciña trian- · 

O líder dó ·sNP, Alex Salmond, 
apresentou un documento, cha- . 
mado "A causa económica pola 
independéncia", nq que debulla 
con estatísticas as vantaxes 
dunha posíbel escisión do Reino · 
Unido. E?cócia convertiria-se no · 
vixesirnoprimeiro país máis rico 
do mundo e-,, seg.undo .as pala- _ 
bras de Salmond, .. non teria na
da que envexar a outros esta.: 
dos como Nova Zelándia, Fin-
lándia ou lslándia. . · 

Os altísimos beneficios do gas e 
do petróleo do Mar do Norte, co
ñecido como Brént, e tamén do · 
whisky -a bebida nacional-, 
que marchan para as empresas 
da: "City'' londinense e as arcas 
do Estado, sen ficaren en Escó

Os beneficios do gas e petróleo do Mar do ~orte van parar ás empresas do ~ity londinense. 

este relator. P~ra ·o petróleo dou- da para ilustraren a suas teses 
rado -o whisky- o SNP propón económicas. "Coa inc;jependén-
unha substancial rebaixa dos im- cia, Escócia poderia combinar o 
postes, unha estratéxia que se seu talento e os seus abondosos 

. emarca na sua 'proposta de aliviar recursos, e pasar a ser o "tigre" 
· as cargas fiscais, fomentar o ple- de Europa, algo así como está a 

no emprego e impulsar o investi- suceder con Irlanda", sinalou Sal-
mento na indústria e a educación. mond. O líder nacionalista adver

Os independentistas insistiron en 
botar abaixo a acusación inglesa, 
fomentada especialmente polos 
"tories" de Margaret Thatcher e 
John Major, de que Escócia é. un 
país subsidiado. A Administración 
qritáríica salienta que o gasto 
estatal per cápita ascende a 1 ,2 
mHlónes de pesetas en Escócia, 
frente ás . 980.000 no resto da 
Gran Sretaña. O SNP xulga des- · 
honestas as estatísticas conser- ' 
vaderas que indican que o seu 
país recebe do Estado 1,6 billóns 
de pesetas eh subsídios anual
mente. Alex Salmond afirmou ro
tundamente que non están subsi-

tiu que Irlanda xa é máis próspe
ra que Gales e, de continuar na 
sua progresion, sera-o máis que 
Escócia e Inglaterra de aquí a ca
tre anos. O arredamento, segun
do as análises do SNP, ademais 
de supor un auténtico arrouto pa
ra a economia nacional , faria po
síbel a creación de 100.000 pos
tas de traballo nos primeiros ca
tre anos de independéncia. 

cia,· centraron boa parte das re- .. ·pilfarrou 20,2 billóns de pesetas Un dos dirixentes do SNP, Alex 
Neil, botando man dos dados do 
Tesauro británico, afirmou que 
tah só no exercício 1996/97 as 

-diados por ninguén e engadiu 
que os benefíc1os do seu país 
axudan á "doente" economia do 
Reino Unido. "Máis que recep
tores, Escócia paga por pertencer 
á Unión". rexeitou catego~ica-

Se os resultados demoscópicos 
continuaren na primavera como 
até agora, o Partido Laborista 
derrotará aos conservadores 
nunha cita eleitoral que ainda 
está sen concretar. A formación 
de Tony Blair, amáis votada en 
Escócia tradicronalmente, pro
meteu, dentro do seu programa 
alcumado como Novo Laboris7 
mo; a reinstauración dun Parla
mento autónomo no país.+ 

flexións do SNP na sua asem- procedentes ·do cru escocés e 
blea anual. Os nacionalistas sos- que non se malestou en repatriar 
teñen que o Partido Conserva- os ingresos para ínvestílos en 
dar, ria poder desde 1979, des- educación e infraestruturas. . vendas de Brent clíegarán até os 
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Xanana Gusmáo recebeu a nova na cade~r . -, 

·O: Nobel da Paz para a guerrilla ~morense ,. ~ . -.• 

lndonésia viola estatuto autó
nomo de Timor Leste, recoñeci
do polas Nacións Unidas desde 
pouco despois que Portugal o 
independizara no 74, sen que 
os governos occidentais se 
conmovan. O prémio .Nobel 
da Paz aos independentistas 
é un recordatório de vinte 
anos de martírio baixo ·a dita
dura de Suharto e un pulo pa
ra a longa loita p_ola liberdade. 

A resoáncia internacional do 
Nobel é un repouso para os 
guerreiros timorenses e un re
vés para Suharto. Pero a tirania 
indonésia non poderia .estorbar 
a independéncia de Timor e 
desafiar a leí internacional du
rante vinte anos sen axudas de 
vários paises poderosos. En 
particular son intensas as suas 
relacións comerciais e econó
micas con Holanda, Noruega e 
Austrália. Polo tanto, e Comité 
do Nóbel acordou unha clásica 
concesión indirecta, nas.figuras 
do avogado José Ramos Harta, 
embaixador de Xanana 
Gusmáo e do bispo de Dili Car
los Filipe Ximenes. 

Ramos Harta, de 46 anos, está 
considerado como o primeiro 
portavoz da resisténcia timoren
se e tanto el como a sua familia 
sofreron a represión e o exíiio. 
As suas primeiras palabras ao 
recibir o prémio foron de rectifi
cación do Comité Nobel no sen
tido de que a distinción só pode
ria ter recaído en José Xanana 
Gusmáo, preso por Suharto 
desde o 92. Ramos formara par
te do breve governo indepen
dente de Timor constituido entre 
a caida da Ditadura portuguesa 
(1974) e a sangrienta invasión 
da ex-colónia palas tropas indo
nésias (1976). A partir dese mo
mento foi un dos homes máis 
perseguidos pala dictadura de 
Suharto en todo o mundo. 

-Xanana Gusméio. 

Douscentos mil mortos 

O bispo católico Ximenes repre
senta unha igrexa in<;:lependen
tista fronte o intento de Suharto 
de extender o islamismo á ex
colonia. Amais do idioma, a reli
xión serve aos timorenses como 
marca defensiva da sua identi
dade contra unha represión que · 
xa custou máis de 200.000 mor
tos nunha poboación de 850.000 
persoas. 

"É um grande día para todos 
nós -declarou unha timorense á 

o ano passado foi tentar projec~ 
tar o n_ome de XJmenes 6elo pa:
ra o Prémio Nobél e agora, final-
m_énte, é urna realidáde". · 

En Lisboa o ·secretário da Corife
rénéia~ Episcopal . expresou a sua 
corífi(!nZa de que o "Vaticano se
ja menos mutjo e pass.e a pro-

. nunciar-se mais sobre e· drama 
de Timor". Tam~n o presidente 
da República Jorge Sampaio ma:
nifestou a sua satisfacción perso
al polo recoñecemento aos inde
pendentistas mentres o ministério 
de Asuntos Exteriores salientou·a 
opor:tunidade do "reconhecemen
to internacional que vem faQer 
justiza com a heroicidade do:.Pó
vo de Timor e vp.i projectar signifi
c~tivamente a sua.causa". 

.. "Estamos pr6funda,mente emo
cionado e nao conseguimos con- · 
ter as-lágrimas de alegr~a"- decla;: 
rou Konis Sq.ntana, o líd!3r da. 
guer(illa timorense que substituiu 
a Xanana- Gusmáo. O coman-

RTPi- mas a nossa. fes.ta vai ter 
de ser pequena e sem muito ba
rulho, em particular porque para 
a semana vem cá o ·Suharto e a 
tensa.o está a aurl)entar". 

Ramos Harta lembrou en decla
racións ao semanário Expresso 
de Lisboa qoe non· coñecia ao 
biso de Dili antes da invasión de 
Timor. "Os nossos caminhos só . 
se viriam cruzar ·bem mais tar
de. Trilhamos caminhos diferen
tes, mas mantemos sempre o 
mesmo éspírito e o mesmo ob
jectivo. A minha iniciativa desde 

. dante da resistencia enviou o a 
· seguin!e mensaxe a Ramos Hor
ta; "O nosso pavo, os nosso gue
_rrilheiros sempre confiaram em ti: 
A atribuíºªº deste prémio nao 
podia s~r mais acertado porque 
honra ai.Jm filho de Timor-Leste 
em quem ternos totq.I confianºa". 
Para a-guerrilla timorense, a con- · 
cesión do· Nóbel a estes dous 
persoeiros que representan dian
te da opinión a loita pala autode
terminación; pode abrir o camiño 
para novas apoios interna
cionais. A prinieira ministra no
ruega Gro Harlem Brutland pro
puxo servirse do prémio para fa
vorecer unha mediación· entre 
entre 1 ndonésia e Portugál que 
que garanta a_ independé~cia. 

A posición dó Governo demo
crático de Portvgal a respeito de 
Timor-Leste sinala toda a dife
réñcia no xeito de interpretar di
lixéntemente o estatuto de na
ción adrriinistradora, recoñecido 
pala carta da ONU, para _as na~ 
cións en proceso de indepen
déncia. Ao Governo de Madrid, 
·por exemplo·, corresponde tute-
lar o camiño da autodetermina
ción_do Sáhara, pero este papel 
tense cambiado polo de princi
pal sócio comercial da nova na
ción colonizadora. Portugal non 
ten prestado incesante apoi-0 á 
guerrila timorense e de~endido_ a . 
posición independentista. en to- -
dos os foros internacionais. 

Sábado 19 de Outubro 
ás 7 .DO h" da tarde 

Santiago. P~lácio de 
Congresos de Galiza 

Suharto ten fracasad~ n~ste vin~ ~- . 
anos de dictadura no seu obxecti
vo de corromper e dividir aos 
independentistas. Para embazar 
ó· er:mrme prestíxio internacional 
de Gusmáo como poeta e guerri
lleiro, o Governo de lacarta repar-. 
teu xenerosas subvencións para 
promocionar outros escritores 
que. non estives~n en contra da 
sua política, pero o fracaso foi ab
soluto._ Coicincidindo coa deca
déncia de Suharto, empresas in: 
teresadas nas riquezas materiais 
de Timor-Leste, en particular o 
petróleo, comezaron a considerar 
que a defensa futura dos seus in
tereses deberia pasar polo diálo
go coa guerrilla, nun proceso que 
pode compararse ao progresivo 
abandono do governo racista de 
Pretória por parte -dalgunhas. 
transnacionais n.a véspera de nel
son Madela sair da cadea. + 
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Represor arxenrino 
avoga pola legalización 
da torturG . >~~-:: ': ~ ; ... 

Un destacado represor da di1<3:
cura arxentina de 1976 a 1983, 
o ex xeneral Carlos Guillermo 
Suárez Mason, avogou pala le
galización da· tortura "para cu- -
brir· alguns excesos" que se 
produoian-nos centros clandes- . 
tinos de detención, entre eles a 

Escala.de 
Mecánica · 
da Armada, 
lugares dos 
que era en
cargado, 
como·xefe 
do 1 Carpo 

- do Exército 
que era. 

Súarez Masan. Nunha en-
trevista pu

blicada pola revista Noticias, 
Suárez Mason láiase de que 
"aí nda hai moitos subversivo~ 
saltos", e localízaos no Frepa
so, unha frente popular de cen
tro esquerda que. é a terceira 
forza política do país. O ex xe
neral foi xulgado no seu país e 
despois extraditado aos Esta
dos Unidos, onde for encausa
do por 43 asasinatos e 24 se
cuestros. No Estado o xuiz Bal
tasar Garzón reclám~o pola 
desaparición de cidadáns 
españois, "Nunca mandei fusi
l~r a ninguén. A alguhs, elimi
riámolos", dixo. • 

O Iraq aceita condicións 
leoninas para 
o fin do embargo · 

A situación no Iraq por mor 
do embargo supón que opa
ís estexa paralisado, q·ue a 
p-ovoación só-coma unha vez 
ao diá, que a taxa de mort~n
·dade infantil sexa, nun prazo 

_ - de un ano, de 186 nenos por 
· cada mil nacidos. Ante esta 

situación, Bagdad non tivo 
máis remédio que aceitar as 
condicións da resolución 
986 da OÑU para~o fin do em
bargo, que suporá a venda 
de 2.000 millóns de dóláres 
de petróleo cada seis meses, 
dos que -só recebirá 1.350, xa 
que o resto serán par~ repa
racións de guerra para 
Kuwait. Os norte-americanos 
dirán cal· será o prezo do pe
tróleo e que compañias 
poderán vender mediciñas e 
alimentos. Con tanta presión 
e coa últimos ataques, os 
EEUU só conqueriron esper
tar a solidariedade de Europa 
e os árabes co Iraq.• 

Nova p~vocación 
de Israel-ao propor 
dividir Hebrón 

Netanyahu acedeu ·á presidén
cia de Israel para dinamitar o 
proceso de paz en Palestina, 
a xulgár por cada un dos 
pasos que dá. A última provo
cación foi a proposición de di
vidir a cidade de Hebrón en 
duas metades e reservarse o 
direito de realizar redadas na 
. parte de soberanía da Autori
daáe Nacional Palestina. En 
Hebrón, Netanyahu atopou un 
método para retar aos árabes 
sen correr riscos, xa que na ci
dade viven 130.000 palestinos 
e só 400 colonos xudeus. • 
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O suplemento de 
Economi~ dun 

Durante os últimos meses unhas 
persoas percorreron os domicí
lios da bisbarra da Mariña para 
xestionaren a cada afiliado a soli- . 
citude da Tarxeta .Sariitária. Ao · 
ser eu maior de 26 anos e encon
trarme desempregado e polo tan
to sen Seguridade Social própria, 

J 
-, 

rotativo madrileño 
anúncia postas de 
traballo e cursos de 
formación .' Os master 
a distáncia, cursos de . 
xestión e titulacións 
en novas tecnoloxias 

· aplicad.as ocupan 
dazaoito páxinas. Os 
postas d~ traqalla,· 
sete. Pergurita: · 
cantos master 
deberá facer un 
licenciado sen 
emprego para acadar 
un dos traban9s que 

· se anuncian?.· 

. tiven que renovar a miña i_nclu
sión na cartilla de meu pai·, polo 
que non foi posíbel naque!' mo
mento tramitár a solicitude da mi
ña tarxeta. Esta semana, unha 
vez incluído d~ novo na Seguri
dade Social de meu paí, acudín 
ao ambuláforio do Sergas_ de Vi
veiro, inaugurado o pasado mes 
de Xullo. Alí, unha funcionária ex
plicoume en español que as per
soas que foran poJos domicílios 
tramitar a solicitude da tarxeta 
non eran ft1ncionários da Xunta, 
senón persoal dunha emp~esa 
privada da Coruña encargada da 
realización desa tarefa. A conti
nuación, escribiume nun papel o 
teléfono 981 - 59 74 55, perten
cente a esa empresa privada, pa
ra que· eu, cidadán desemprega
do, maior de 26 anos, dependen
te aínda do Réxime Especial 
Agrário da Seguridade Social de 
meu pai, chamase á Coruña para 

1 Yendo a s_uperfície 
arborada máis grande · 
da P.enínsula, Galiza 
pode producir pasta 
de papel, pero 

· recib.ir_ instruccións da sobredita 
empresa. Ao parecer, un cidadán 
que pretenda solicitar pala súa 
canta a Tarxeta Sanitária non de
be dirixirse 
nen ao ambu-
látorio do Ser-
gas de Viveiro, Unha 
nen ao Hospi-
ta I da Costa funcionária 
de Bu reta. (te- explicoume que· 
léfono 982 - 58 apenas traballa a 

madeira. Por · 
exemplo, se fai falta 
algo tan elemental 

· coma un poste_ de 

. ~9 00), nen~ - aspersoasque 
Area de Serví- f I · 
cios Sociais da oran po OS 

pau para un tendido, 
1 hai que ií mercalo a 
1 León. A Telefónica 

C.on.sellería d_e domiClliOS eran 
Sanidade, ~i - ·persoal dunha 
tuada na rua 
García Porte- empre5a privada 

. la, nº 11, de d Co .. · 
Lugo (teléfono a runa 
982 - 22 27 

1 ten o país inzadó de 
. : . chantas traidas d€ 

1 
fóra. 

.68), nen á Di-
recéión Provincial do Sergas, si
tuada no nº 13 da mesma rúa (te
léfono 982 - 29.69 OO), nen á De-. 
legación Provincial da Conselle
"íía de Sanidade, situada na rúa 
Montevid.eo, nº 9, de Lugo (teléfo~ 
no 982 - 29 4,0 86), n~n debe diri
xirse tampouco a nengún do~ ou~ 
tros doce números de teléfono da 
Conselleríá de. Sanidade .~ Seryi-

1 
1 
1 
1 
1 

A Real Academia 
Gallega de Bellas· 
Artes de Nuestra Sra . . 
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":mBTQlUA DA LITERATURA GALÉGA" 
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.. ·, . ·- COA INTERVENCION DE 

Xosf: RAMoN FREIXEmo MATo 
AIBERTE ANSEDE ESTRAVIZ 

Organiza 
A. C. Medulio 
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cios Sociais, que, baixo o epígra
fe Administración Autonómica 
Provincial , aparecen na páxin·a 
979 da edición Galiza da guía de 
Telefónica de novembro de 1995. 

. Non, se vostede· quixer facer ese 
trámite, debe chamar a unha em
presa privada da Coruña~ Viva ·a 
Administración Privada Unica. • 

Rally e 

c.s. 
(VIVEIRq) 

no Val do Our:o 
Que somos conformistas é ben 
sabido, que protestar non é típi
co de nós, tamén, pero o grao 
de resignación ao que chega
mos ás veces, abráíame. 

Vén de ter lugar palas estradas 
do Val do Ouro, o · Ra/Jye San 
Froilán (xa é o segundo ano), pa
ra moitos valecos foi motivo de 
fachenda e ledícia, pero como 
sempre, volveuse contra nós, 
igual que cando nos prometeron 
un centro de Espo e comezadas 
as obras do edifício, dinnos que 
só haberá ESO, · tendo datos de 
matriculación moi favorábeis. 

-
Moitos dias antes do rallye, co-
mezou unha procesión de f~rra
lla rumbadora que percorria o val 
(nomeadamente as parróquias 
da montaña) a velocidades· de 
autoes_t.ré\(l_ª .. Houbo . quen 'dixo 
qué o faCián aquí por- que -.tiña
mos "bó-sítió", cando .realmente 

· v~_ñen ~ por quEt ternos unhas es- . 
tradas"vergoñéntas.- Moitos veci- _ 
ñqs atopámonos con ·eses herois 
moto.rizados indo nos ñosos:veí- -

. culos, e tivem'O$ "que.botamos na 
. gávia para_safar,,,_pero a maior in- · 

dignación v~u •.. car:ido ·11in a un· 
veciño na béira dunha estrada 
acenando a ,calquera coche que 
pasara, parei e pergunteille, coa
resposta do resignado señor vi
ñéronme á mente_ ·as tempadas 
de caza ne~sul do Estado, cando 
chegaban os "señoritos" e mobili
zábase todo o pavo ao servizo 
daqueles · perc;orremontes de fin 
de semana. "Non, non lle mandei 

•./' . 

, . .. . 

parar, só é para que vaia amodo 
por que vén gado aí di ante". 

A xente. que sofre todo o ano un-
has estradas, que en realidade 
son pistas forestais de baixa ca-

. tegoria, vese agora sobresaltada 
por que o noso chan é apto para 
competicións. Se na zona mon
tañosa do val, hai gado en semi
liberdade -que o hai- xa o gar
darán pola canta que lles ten, isa 
qebe pensar .alguén- dos valecos. 
E evidente que prácticas auto
·mobilísticas deste tipo, deben fa
cerse en estradas cortadas, mais 
dame medo lanzar a idea, se·ca
dra fanme caso e "roúbannos" as 
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nasas envexábeis estradas du
rante dúas semanas, pior o re
médio, como sempre neste val. 

Ás veces, penso como non teñen 
traido xa,. unha central nuclear 
para o Val do Ouro, por que co 
caladiños que 
somos, aquí 
non hab~ria 
oposición, .e 
cando come
zaran a nacer 
xatas con 
dous ubres, 
dariamoslle as 
grácias a San 

·Reactor da 
Perpétua Mu
tación , men 
tres rosmaria
mos coa cabe
za baixa: "Lás
tima de cota". 

Pero as máis 
das veces , 
cando pescu 
do no secues-
1 ro da no sa 

A xente que · · 
sofre todo o ano 
unhas estradas, 
que en realidade 
son pistas 
forestais, 
vese agora 
sobresaltada por 
que o noso chan 
é apto para 
competicións 

dignidade e xa non sei a quen 
botarl1e a culpa, dou en matinar: 
Quen foi primeiro, o lambecús 
ou o cacique?• 

LIO REXES 
(MORNAL DO ÜURO) 

Letra de máis, 
letra de menos 

.~ 

Recibín hai varios días a notifica
ción do valor catastral para o pa
go da contribución urbana, envia
da xentilmente pola Delegación 
da Facenda. Entre outras dema
sías que non veñen a conto, ato
peime cunha anomalía que, polo 
reiterada que é , tenme xa moi 
cheo. Resulta que o nome da mi
ñ a cidade , A Coruña , f igura 
cunha letra de menos e cunha 
letra de máis. Do mesmo xeito 
que en anos anteriores, aparece 
cunha letra de máis, o ele , e 
cunha letra de menos, o eñe. Ve
laí como está escrito: La Ca rula. 

O escamoteo dunha letra tan es
pañola e tan 
coruñesa co-
mo é o eñe, 

· abofé non é bo Os funcionarios 
de entender . 
Normalmente da Facenda 
vén senda sábense 
substituída por 
un signo cal - respaldados 
~~f ~~ ~~~1iJ0~ pola Alcaldía 
sempre baixo 
-a desculpa de 
que "nuestro 
ordenador no tiene la eñe". Coido 
que a estas alturas semellante 
desculpa no~ é admisible. ' 

De que iigure asemade unha le
tra de máis, ó ele, disque tamén 
é culpa do ordenador, que polo 
visto non é capaz de escribir 
doutra maneira. Que se nega a 
poñe-~o nortte correctamente," 
vaia. Un ordenador pacovaz· 
quista, polo que se ve. · ,. 

Sen pretender xa outra finalidade 
que a de logra-la paz interior que- · 
dando ben comigo mesmo, fixen· 
unha vez · máis o trámite da pro
testa, unha vez máis sen resulta
do ningún. Os funcionarios da Fa
cenda, que cada ano que pasa 
sernellan máis dialogantes, sá
bense respaldados pola Alcaldía 

. coruñesa, e xa que lago non se 
someten á legalidade vixente. E 

. ~' ',,J \ , ... ~ ~J ~ ,. • .. .: :, ,: ~ +....' t J.1.., ~- ~., ·. (_ .. , ..... , t i 
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Que solución lle daria ao problema do lixo? · 

Teresa Rguez. Gago Xaquin Souto Piñeiro Mercedes L. Estévez Eusébio Alonso Xosé Gontar 

Administrativa Estudante Enxeñeria Ama .de casa , -· chapista Economista 

Non cho poderia dicer. A reciclaxe e a recollida Obrigar a todos os comer- A solucíón teñen que Creo na solución das tres 
Eu o que fago é eparar o selectiva.Tamén haberia ciantes a poñer bolsas de buscaia os alcaldes, que erres: reducir, reutilizar e 
cartón, o vidro, o plástico que controlar o número papel. Desde aí é desde para iso son postes polo reciclar. Hai- fundos da 
~ todo o que teña en latas. de basuras e buscar sítios onde se debe comezar. povo. E, se hai que variar Unión Europea que sé 
E o meu xeito de colabo- mais axeitados para alma- Por suposto, a concien- o modelo de tratamento poden adicar a iso. N un 
rar. Quizais se todo o cenalas. Eu separo o vi- ciación pasa por seguir o do lixo deben decidilo os país como este, no que se 
mundo fixese o mesmo dro do resto do lixo. Ade- exemplo un mesmo, pero · técnicos na matéria. Qui- pode reciclar a maior 
non teriamos o actual mais, durante o curso, en sempre que se teña un ser- zais se debera incentivar parte porque hai un agro 
problema co lixo. Para Vigo, levo o papel ao vizo de recollida selectiva. aos fabricantes que usen amplo que permitiría a 
iso, os concellos deberían CUVI para reciclalo. Pero O que non se pode éter materials reciclables, recondución do compost, 
facer máis campañas de na Coruña, onde vivo, un vertedoiro como ó da porque se a xente yyrte o resultado final, seria 

Coruña, que agora cha-concienciación, igual que apenas se preocupan por · plástico ·e latas é porque pérfeitamente viable. Pe-
as fixeron co tema dos fomentar o uso de conte- man Bos Aires, acumulan- os produtos están á ven- ro a Xunta aposta polo 
excrementos dos cans. • nedores diferenciados.+ do de todo e sen_ control.+ daneses envases.+ 

así, aconsellantes que son comi
go, trala desculpa do ordenador 
procuran sacarme a idea de ne
garme a pagar un recibo que non 
teña ben escrito o nome da Coru
ña. "Allá usted pero le será peor, 
ya que tendrá que pagarlo des
pués, y con recargo". Con recargo 
e co nome mal posto, dende logo. 

Total que hei pagar igual, sen
tíndome unha vez máis uncida
dán asoballado no seu dereito. 

Despois de todo, aínda ternos 
que aturar cousas peores. O de
rrame que se lle fai decote ao 
noma da Coruña, non é nada en 
comparanza co derrame que se 
lle está a facer á cidade, espe
cialmente pola zona do Portiño. + 

MANOEL RIVEIRO LOUREIRO 
(A CORUÑA) 

Vigo si, 
pero non asi 
Vigo non aparece nas principais 
guias turísticas sobre Galiza e 
isto é preocupante. Pero máis 
preocupante son a inoperáncia 
e a- incompeténcia exercida por 
políticos nefastos, empr~sários 
aproveitados e recalificacións_ 
interesadas que durante anos 
axudaron a destrozar urbanísti
ca e paisaxisticamente a nosa 
cidade, E máis preocupante af n
da é que seguimos destrozando . 
Vigo · neses mesmos aspectos . e 
iso non o cambian milleiros de 
videos promecionais. 

Teñen razón Xosé RamóA Pena 
(Faro de Vigo, 29-09-96, páx. 29) 
e as guías turísticas en que o tu
rista non se sinte cómodo nunha 
cidade que a penas lle dá infor
mación, que rlon lle tala inglés ou 
francés ou portugués, que ten un 
tráfico caótico e súper-polueiona
do, que ten un transporte público 
mao, caro e complicadísimo de 
entender e que oferece un menú 
turístico caro. Para unha ou dúas 

semanas de vacacións iso non 
merece a pena. 

O día que Vigo teña un Plan 
Xeral de Or-
denación Ur-
bana serio, 
e s t á b e 1 , o turista 
(de hoxe a 
so anos, co- non sesinte 
mo mínimo), cómodo 
consensuado, 
respeitado por na cidade 
todos , con 
abondosas 
zonas verdes, 
alturas "razonábeis", zonas pea
tonais céntricas e extensas, etc., 
esta será unha cidade digna de 
ser visitada. Mentres, non.+ 

ERNESTO RODRIGUEZ BOLIBAR 
(VIGO) 

Non a supertaxa, 
mais crarifiquemos 
as nosas ideas 
Eran as 11 .30 horas da mañán 
do día 8-X-96. As ruas conver
xentes na praza de Atocha, onde 
o fermoso pazo do Ministério de 
Agricultura, nun relax atemporal, 
despreza silandeiro as inquietu
des que todos os anos ~traen 
até os seus portais, a esas estra
ñas, imaxes, que forado cotián 
(homes, mulleres, e nenas), rom
pen a estética lug_areña. 

Isa mañán do Martes, puxéranlle 
en coñecimento que os visitan
tes, do Noroeste, ainda con al
gunha similitude cos derradeiros, 
eran fillos dun povo moi sofrido, 
xente non acostumada a exixir. 
Só a calar e emigrar ... O Pazo 
esperguizouse, tiña curiosidade. 
T~mén lle dixeran que non tala-

' ban a lingoa de Cervantes, mália 
que ali na sua presenza ·era obri
gado ... ·Non se atreverán! coidou 
para os seus adentros. 

E paradóxico que decidisen pór 

a cabeceira da manifestación na 
Porta de Alcalá, nun dos símbo
los máis definitorios da Hespaña 
borbónica -Rege Carólo 111-. 
Reís que trouxeron da Franza a 
ideoloxia máis centralista; impul
sores do Despotismo Ilustrado -
''todo para o povo, pero sen o po
vo"-. Máis, que povo? Que lín-

- gua que non se axoenlla perante _ 
o poder da Hespaña centralista? 

Desde a sua grande maxestuosi
dade a porta aliaba con curiosida
de a marcha daquel CQrtexo. Se
rian éstes os bárbaros do Norte?, 
e pola rua de Alfonso XH (o rei efi
mero), máis tamén borbón. Que 
povo e este que manda un exérci
to gandeiro p.ara con.quistaren a 
metrópole? Pola mán esquerda, o 
Retiro apreséntalles as suas me-
11 ores galas outonais, 0 dobre
gándolle$ o seu corazón nun re
coñecimento sinxelo, facéndolles 
compaña nun estarzo garimoso. 
Pola beira dire~a. sa(Jdaos alegre 
o "Casón· do Bofl Retiro" que-ain-

-da se mostra qu_eixoso -ceibaron
lle o Guemica-, ·e non hai manei
ra de facelo entrar en razóns. 

O Xardin BotáAico ergue as pa
las do · seu va-
riado arbora.:. 
do· para sau- -. 
dar o arre.can- - o·"Ret_ 'i1a!$ofia11 
do profundo 
da terra gale- · -ao fondo á 
ga que se d. 'wüi~ ti'" 
lle~ achega .: h~ur, _naque _, 
por ·riba do suportar· 
balado ... .. son .. silandeiratnente 
enerxias cría- - .. 
doras, ·con--. alíngoade -
xunción de 
mundo vello Rosalia 
qL:Je esmorece 
nun doroso 
parto-nascemento dun mundo 
novo. O mundo galego. que des-· 
pois de_ axoenllados séculos de 
escuridade, emerxe coa soavi
dade. de formas e cores. Máis 
seguro de si mesmo, confiando 
no seu espíritu -coleitivo, na 
enerxia que ben sabe apreixar, 

beneficio económico.• 

e de seguido con agarimo se
mentar para unha 9olleita f_utura: 

· A Praza d& Atocha e tomada 
coa presa _daqueles que arrou
pados en si mesmos sinten _$0-
g u ridad e. Nen siquer ollan os 
derredores, o obxetivo e a mi
nistra Loyolá, e a toma do Minis
terio, e o. governo do PP con 
Bruxelas o fondo ... E o govern<;> 
galego?. :. o residual Fraga? ... 

A pergunta no aire ·que enche o 
espazo ·de' enrabexadas mani
festacións · de dor, estando dis
postos a loitar até onde' faga fa
lla ... Querida Lidia Xenra, e si fai 
falla, os tratores?... · 

Os povos ternos que asumir as 
nosas responsabilidades., eixisir
llas a aquel~s qué nos represen
tan nos foros institucionais_ (Par
lamento Galego, . Governo Cen-" 
tral, etc.) : O povo debe coñecer 
que si quere·mos ter drgnidade, 
ternos que loitar por ela, ·ternos 
que espertaf da ignoráncia e re
f~gar das parolas dos caciques e 

'• 

1 del Rosario anúncia o 
1 "Primer Salón de 
1 Otoño de.Pintura" no _ 
1 xornal portugués 
1 Público e faino en 1 
1 español, para que se 
1 entenda mellar (quen 
1 manda). 

A biblioteca 
González Garcés, . 
que a _?<unta · 
administra, é a 
prime ira 
informatizada do 
país .. Pero non recibe 
navidades e_n galega 

. e, entre os seus 46 
mll exemplares 

_1 rexistrados, apenas 
1 teñen preséncia os 
1 .libros na língua de 
1 Rosalia. -

o semanario 
norteamericano 
Newsweek adica a 
portada do último 
número á-heroina. A 
droga, sin~lase nun 
mapa europeo, entra 
polo Canal .de StJez e 
por Asia C_entral. A.o 
Estado español -· 
chega pq Madrid: via 
Fránciá Ulos os 
perig~sos e n:iasivos 
deserrib~rcos polo 
Atlán~_i<;é:>? 

O pasado ano, a 
seca no sui de 
España,- fixo que· os 
xornais galegas 
informasen ao minuto 
do nível dos encaros. 
O alcalde de Vigo 
asistiu a un debate 
radiofónico. para fa~ar · 
da desertización, o 

-. 
.1 



1 mesmo dia que se 
1 inundaba o tunel das 
1 Travesas. Este ano 
1 houbo que agardar a 
: que pelas villas 

1 chegase a auga 
1 contaminada da 
1 presa de Zamáns e 
1 as potas de 
1 espaguetis andasen 
1 deitadas polos 
1 corr.edores, con 
: cheiro a lama, para 

1 que aos diários se lle 
1 acordase informar do 
1 tema e o alcalde 
1 
1 
1 
1 

recoñecese que 
habia un problema. 

A liña Coruña-Vigo-é 
o terceiro corredor 
ferroviário máis 
rentábel do Estado 
español. Menos mal, 
porque senón dentro 
de pouco haberia que 
levar os nenes a 
León para que 
coñecesen ó tren. • 
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papans de aldea. T emos gue pe
lexar polo que é noso, e poñer -
co noso voto- nas institucións á 
nosa xente, aos nasos parlamen
tários, os nasos direitos. 

Por certo, mentras o teu discurso, 
diáfano, cristaiño, firme, enchia o 
etéreo da praza, o "Reina Sofia" 

. -ao fondo á direita-, tiña que su
portar silandeiramente a língoa 
de Rosalia -clise povo estraño do 
Noroeste-. Ali tamen á presenza 

. de Paco e Guillerme, coma dous 
graníticos cons, sempre á beira 
do seu -povo, sempre na Jideira 
de afrouxar, dentro das suas po
sibilidades a presión que sofri
mos e sofriremos mentras non 
conquiramos ser un povo norma
lizado. Que non o esquezan os 
gandeiros, as cuotas gáñanse 
con verdadeiros representantes, 
non con homiños de cartón.+ 

CARLOS PIÑEIRO 
(MADRID) 

Zangarse dos 
reintegra.cionistas 
Quera dizer obrigado, senhor 
Xosé Antonio Pena, por zangar
se desse jeito com os reimtcgra
cionistas. Significa ·isso que "so
mos alguém"! Mas voce pode 
escrever como quixer; mós lho 
náo proibimos. 

Mas se pensa que "españa", 
"canción" ou "melón" sáo palav-

NOME ---------· 

rns galegas equivoca-se, em 
nimgum lugar do mundo o recon
hecem, senáo como vocablos 
castelhanos!! 

Ah! e urna 
cousa, eu se-
guramente fa- Se pensa que 
go tanto como 

"espanNa",_ voce poi a . 
"normaliza- "canción" ou 
ción" da que 
tala ... mas eu "melón" sao 
limito-me, 1 1 
alem de exigir pa avras ga egas 
o uso do gale- equivoca-se 
go, á escrever 
essa pálavra 
em galego: 
"normaliza9áo/normaliza9om"! ! 
Voce prefire a castelhana, 
perdáo, -a "castellana"!• 

R. QUEIXOMARIU FIDALGO 
(MADRID) 

12 de Outubro 
e nacionalismo 

. . 

Mentras que algúns no parlamen
to d~ Compostela afirmaban: "é 
que acaso dubida a.lguén que ha
xa un nacionalismo máis modera
do que o· do BNG", outros, dias 
máis tarde, o doce de Outubro, 
na manifestación da AMI en con
tra do diada "hispanidade", eran 
reprimidos brutalmente (vários 
contusionados é duas detidas) 
pola defensa dunha Galiza Ceibe 
e Socialista. lsto ven a amasar 
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cando menos a existéncia de 
dous tipos de nacionalismo, ou si 
se quere de dous xeitos de en
tender o nacionalismo; por unha 
banda, o que ten o seu reflexo no 
parlamento de Compostela, e por 
outra, que nesta ocasión estivo 
representado palas mozas e mo
zos independentistas da AM 1, 
que manteñen unha combativida
de esquencida entre os discursos 
do "Estado da Autonomia". 

Non estamos a dicer que a activi
dade parlamentar e a reivindicati
va sexan excluintes, pero hai que 
ter claro cal das duas é a primor

dial nunha organización. Men-
tras que o nacionalismo ofi
cial atópase ás suas anchas 

nos corredores dos parlamen-
tos e dos concellos, o naciona

lismo "políticamente incorrecto" é 
maltratado e 
reprimido nas 
ruas. Un na-
cionalismo oti- lsto ven a 
cial que vive 
da democrácia, amosar cando 
e un naciona
lismo política
mente inco
rrecto que aín
da loita por un
ha verda.deira 
democrácia, un 
nacionalismo 
que regala o 

menos a 
existéncia de 
dous tipos de 
nacionalismo 

seu ideário político aos Borbóns, 
e outro que loita por ese ideario. 

Un nacionalismo de tendeiros e 
comerciantes, un pavo de obrei
ros e parados.• 

· . FRENTE POPULAR GALEGA 
(VIGO) 

Consellos 
para un país li vre 
Estou en bastante de acorde con 
leitores de ANT que talan de que 
algun tema bastante interesante 
e que atinxe ao nacionalismo en 
xeral, por parte deste periódico 
non se lle presta a atención que 
mereceria. Exemplos: Os movi
mentos que surxen e son clara
mante independentistas, AMI, 
Primeira Liña (MLN), Estudantes 
Independentistas ... Os movimen
tos reintegraciornstas como o Mo
vimento pota Defensa da Lí11gua, 

Está 1amén claro que ANT non 
é do BNG, e ainda que o fose, 
non pasaria nada, e Fraga lri 
barne non teria nada que dicer 
xa que La Voz de .. ., Faro de Vi
go, El Progreso, El Correo Ga
llego ... son sen dubida os perio
dicos de Manuel e do PP. 

Tampouco me gusta moito que 
en Galiza Nova, nas suas publi
cacións, só se pode escribir en 
mínimos, polo que non veñan 
talando dunha organización 
Asambleária, democrática ... Es
tes rapaces! E unha pergunta 
máis: Quere o BNG a indepen
déncia de. Galiza? 

Escoito tamén dicer por parte de 
algun nacionalista que os da 
AMI son uns podres, uns terro
ristas ... , e outros din que os do 
BNG son uns traidores e espa
ñoleiros, E eu digo, non hai xa 
suficientes problemas, para que 
encima nós mesmos nos ata
quemos de maneira 1an selvaxe 
e ao mesmo tempo absurda. 
Quen son os inimigos do noso 
pavo PP -PSOE - IU , ou AMl
FPG-BNG ... ? Asi que desde es
tas liñas un berro a pral da 
Unión do Nacionalismo Gal0go, 
e deixemonos de tanta come
néncia. Cando saxamos inde
pendentes xa discutiremos. 

Agardo que ninguén se molesta
se con isto. A miña única inten
ción e dar un toque de atención, 
co obxectivo de facer máis gran
de a nasa nacion. Dicer tamén 
que son militante do BNG na 
Mariña Luguesa.• 

XosÉ CARLOS V1LA C. 
(A MARIÑA l:.JGUESA) 

está aberta ás vasas 
colaboracións, débense incluir 

o nome e apelidos. 
Os textos non deben exceder 

as 45 liñas. 

Envíos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo 

ou através do Fax: 
(986) 22 31 01 
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A NOSA TERRA CULTURAL Nº748 

O Consello da Cultura 
"non lle vai facer emboscadas ao executivo" 
Afirma Carlos Casares, novo presidente do organismo 

*A. EIRÉ 

Carlos Casares foi eleito novo 
presidente do Consello da 
Cultura Galega, en sustitu, 
ción de Xosé Filgueira Valver, 
de, ao obter a sua candidatura 
14 votos favorábeis, fronte 
aos 10 que acadou a de Antó, 
nio Fráguas. Este resultado re, 
produce case miméticamente o 
que se deu nas duas eleicións 
anteriores, cando foran nomea, 
dos Filgueira e Ramón Piñeiro. 

O Lun 14 de Outubro, cando 
o 26 membros do Plenário do 
Consello da Cultura ian celebrar 
a eleición do novo presidente, 
todo semellaba xa decidido. Des
de habia máis de 15 dias, a Xun
ta dera o visto e pracet para que 
Carlo Casares ocupase a presi
déncia. O PP, ainda que de mala 
gaña, tivera que desistir de colo
car ao eu fronte a un home que 
lle a egura e un maior control 
sobre o organismo, cuxa existén
cia emana do próprio Estatuto 
de Autonomía. A falta de apoios 
suficientes obrigou ao govemo a 
descartar a Vieitez Cortizo como 
contrincante de Casares, que 
aparecía dias antes na prensa co
mo o xa eguro presidente. 

A surpresa salrou o próprio dia 
da eleición coa aparición de 
duas candidatura : a de Carlo 
Ca are e máis ·a de António 
Fráguas. Os promotores da can
didatura de Frágua , Xo é Fariña 
Xamard e Xo é Ramón Barrei
ro, negan o calificativ de candi
datura surpresa e firman que " e 
apre ent u no momento oportu
n qu é n plenári ". Con ide
ran que e "e tivo fac ndo crer, 
incluso ao própri Fraguas, que 
exi tia unanimidade na per oa 
de Carl Casar , que lle fixo 
firmar tamén a el a petición". 

Esta campaña anticipada cau aria 
"bastante de asosego" entre al
gun m mbros d próprio Conse-

Carlos Casares. 

llo que se consideraron marxina
dos da constitución da candidatu
ra. Pero este non seria o único 
motivo que os levou a presentar 
outra. Xosé ~ón Barreiro afir
ma que el postulaba a reconver
sión do próprio Consello: "Hai 
que definir para que serve e darlle 
un contido do que careceu até 
agora. Deben entrar nova.5 insti
tucións, moi activas na cultura 
galega e tamén persoas cualifica
das, sen vetos preestabelecidos". 
O hi toriador considera que An
tónio Fráguas como "a testemuña 
máis clara do nacionalismo histó
rico, podía ser quen, co seu in
cuestionábel maxistério, propi
ciase unha renovación que se fa
ria a través de persoas novas". 

Un membro do Consello, que 
prefire gardar o seu nome, consi
dera que a política do PP co des
mantelamento do Instituto da 
Ungua Galega e o intento de 
controlar outras institucións 

culturais, "ás que trata de esteri
lizar", deu lugar a que algunha 
xente pretenda agora liberar o 
Consello dos atadallos do PP, 
para "continuar tendo incidén
cia no mundo cultural, que é 
amplo e complexo e abrangue 
desde os estudos universitários, 
ao problema lingüístico ou mes
mo o editorial, sen esquecer que 
un dos grupos de presión máis 
representado é o dos museos". 

Ünha dimensión 
máis públic:a _ 

O novo presidente, Carlos Casa
res, ainda que asume as etapas 
anteriores, "pois o traballo está 
perfectamente consolidado atra
vés das ponéncias e comisións", 
tamén é partidário de proporcio
narlle ao Consello "unha dimen
sión máis aberra á opinión públi
ca, procurando que a sua laboura 
trascenda socialmente". O 17 de 
Outubro a executiva celebrará a 

o ·arcia Ne gro pe de unha reforma 
A voceira do BNG para asuntos 
culturais, Pilar Garcia Negro, 
cuestiona o realizado polo Conse
llo da Cultura desde a sua funda
ción, "un nome moi ancho para o 
traballo que executa" e pede un
ha reforma na composición do 
próprio Consello, "como xa soli
citamos no Parlamento, através 
dunha proposta que foi rechaza
da". "A sua composición", afirma 
García Negro, "alonxada daque
las organizacións que están vivas 
e que traballan pola cultura do 
país, perfectamente imbricadas 
no mesmo, quedan, por lei, fora 
do Consello, que, como a cultura 
oficial galega, sempre se nutre das 
mesmas persoas, nos diferentes 
organismos". García Negro xulga 
que "o país e moito máis amplo e 
ricaz do que denotan os compro-

mi os particulares do Consello". 

A parlamentar do BNG critíca
lle ao organismo que só se preo
cupe de impulsar unha "política 
editorial pouco efectiva, men
tres se desentende de problemas 
tan anguriantes como o descen
so do uso do galego". García Ne
gro, que non quer "prexulgar o 
que vai facer de aquí en diante o 
Consello, co novo presidente ao 
fronte", considera que "non se 
pode falar, dentro dos membros 
do Consello, de liñas diferentes, 

· senón · máis ben µe pugna entre 
duas castes de control ou entre 
duas comunións de intereses". 

Bonifácio Borreiros, responsá
bel da área cultural do PSdeG
PSOE, considera que o PP pre-

tendeu "rachar a independén
cia do Consello xa con Filguei
ra, que se enfrontou a eles, pé
sie a xogar no mesmo campo 
político, defendendo a inde
pendéncia estatutária". Para 
Borreiros a eleición de Carlos 
Casares non só garante a "inde
pendén c ia _e autonomía do 
Co.nsello, a sua apertura e plu
ralidade, senón que leva á pre
sidéncia a unha persoa capaz de 
aglutinar a todas as tendéncias 
e respetuosa coas tradicións 
máis modernas e plurais". 

O político socialista surpréndese 
da apresentación doutra candi
datura e salienta a traxectória de 
Xosé Filgueira e de Ramón Pi
ñeiro á ·frente do organismo, 
"ainda que nesta institución o 

prirrieira xuntanza, na que ;e de
finirán .os eixos de actuación, pe
ro Casares avoga por "conformar 
as comisións da forma máis plu
ral posíbel, para que o Consello 
se adapte á -realidade socio-cul-

- tura!". Outra das ideas do novo 
presidente é a de "abrir o magní
fiéo salón de actos a actividades 
dos distintos colectivos culturais, 
pois o Consello debe ser un ór
gano de reflexión do que saian 
ideas que logo deberá executar a 
iniciativa privada". No marco 
destas iniciativas Casares pre
tende que o Consello poténcie o. 
diálogo sobre os cámbios cultu
rais, debate que se está a produ
cir a nivel internacional e nó 
que Galiza ten que participar". 

Carlos Casares afirma que na 
apresentación doutra candidatu
ra non houbo nengunha mano
bra poJítica, "senón que foi un
ha iniciativa particular, non moi 
ben recibida pola Xunta, que 
pretendía que o Consello dese 
unha imaxe de consenso". Casa
res afirma que, o mesmo que pa
so u nas eleicións anteriores, 
tampouco agora "hai fractura 
nen división en bloques, o único 
que ocurriu era que a Antón 
Fraguas era moi difícil dicerlle 
que non". Ainda si, considera 
que se deberá realizar un regula
mento para a eleición de presi
dente, pois agora non dá tempo ?> 

a reflexionar, nen a procurar 
acordos". O escritor e director 
de Galaxia considera que o PP, 
que "no proceso de eleición per
maneceu completamente neu
tral", vai respeitar a autonomía 
do Consello. Por outra parte 
"ao estarrnos abrigados a manter 
a lealdade política coa Xunta, 
sen convertir á institución 
nunha emboscada ao Executivo, 
non teñen porque existir proble
mas". "Se-ben", engade, "o 
Consello pode realizar críticas 
pontuais, que en nengun caso se 
poden confundir con posiciona
mentos políticos".• 

presidente teña mMs unha fun
ción ca.ordenadora e de apoio, 
dependendo do traballo que rea
licen as ponéncias, máis que un
ha función estritamente presi
dencial". Para Borreiro o labor · 
do Consello podia ser máis pú
blico, pero está a realizar "ini
ciativas que as institucións pri
vadas non abordan, con publica
cións de grande importáncia". 

Pola sua banda, o PP afirmou, 
através dun dos seus portavoces, 
e a respeito da eleición de Car
los Casares, que "todo home que 
se adica as covsas da nosa terra, 
merece o máximo respeito", ao 
tempo que lle desexou "acertos á 
fronte do Consello", esperando 
a ver a sua laboura para realizar 
"o correspondente xuício".t 

. Pardillos 
e rapinas (2) 
~- . 

~ PILAR PALLARÉ~ 

~ data do 22 de Agosto denuncia
va eu nesta coluna "os abundantísimos · 
suspensos nas pravas de Língua e Litera
tura Galegas" para o acceso á condizón 
de catedráticos de Bacharelato. Agarda
va, evidentemente, algun tipo de répli
ca por parte dos membros do tribunal. 
Chegou, ainda que demorou máis do 
previsto e resultou posuir unhas caracte
rísticas bastante "curiosas": en carta pu
blicada neste semanário o 26 de Setem
bro, a-presidenta con verte o que deveria 
ter sido un desmentido ou ao menos un
ha explicazón, nunha ringleira de ata
ques persoais que van da demagóxia á 
falta de madureza (miñas). Ignoro se en
tra dentro das convenzóns xornalísticas 
que eu responda aqui, mais fazé-lo na 
seczón "A Aldea Global" seria xogar· 
con vantaxe, ocupar dous espazos. 

Ainda que falta me farian os dous 
para a contrisón por tantos pecados: 

1--0 meu artigo é un "revoltallo abso
luto no que cabe todo". (Claro que o 
"todo" consiste en relacionar a severi
dade con que adoitan ser xulgados es
tudantes de Filoloxia Galega de San
tiago, alunas de Língua e Literatura na 
Selectividade e aspirantes á condizón 
de catedráticos do ·mesmo agora. Se esa 
severidade - por dizé-lo suavemente
é espellismo meu; deven de se-lo 
tamén os traslados de expedientes de 
Santiago á Coruña no pouco tempo en 
que aqui existiu a especialidade de Ga
lego-Portugués, a reunión celebrada 
-tamén nesta cidade- o curso pasado 
por profesores de COU para analisaren 
o que acontece coas notas da Selectivi
dade, o malestar e a humillazón de 
moitos compañeiros suspendidos nas 
pravas de acceso; se todas estas situa
zóns non teñen nada que ver entre si, é 
que hai unha carencia total de planifi
cazón nos diferentes níveis de ensino 
da nosa língua e da nosa literatura e 
todo depende de vontades persoais. 

Non hai un ''holding" que dirixe os na
sos destinos culturais e lingüísticos. Non 
hai directrizes sobre o que se deve esixir, 
impoñer, proibir, permitir. Todos somos 
inocentes e ternos as mans limpas). 

2-0 meu artigo é "a expresión visce
ral dunha rabecha"! (Un pouco absur
da, iso si: nen participei nas pravas 
nen o maior ou menor número de sus
pensos me perxudica ou benefícia. Ao 
piar criticar o sucedido, si). 

3-A miña é "unha visión toldada 
pala amizade e a falta de madureza". 
(A respeito do segundo, é verdade 
que comparte aquel soño de Brel en 
"Les vieux amants": sermos vellos sen 
antes ser adultos; o primeiro 
presupon-no ·a señora presidenta. Te
ria que calcular se teño máis amigos 
entre os que suspenderon ou entre os 
que aprovaron. Cara cais se inclinará 
a balanza da amizade?) . 

4-Efectivamente, eu non estava ali. 
(Como non estava, non critico o pro
ceso senón os resultados: houvo un 
índice elevado de suspensos na defen~ 
sa da lizón; noutras asignaturas a nota 
mínima fo¡ un cinco; foron reprova
das persoas que antes expuxeran máis 
ou menos o mesmo con. éxito en en
saios, teses, congresos). 

Coda: A mellor defensa non é o ataque . ...:.É 
descarado deseI'!volver unha funzón pública 
(presidir un tribunal, v.g.) e negar-se a dar 
explicazóns (públicas) aducindo "un.ha cues
tión de ética persdal"-. E non é desde logo 
ético fazer pasar por rabecha o que é crítica 
ideoloxica. Para confusón entre os dous pla
nos, ahonda con ver convertida en "persoal 
falta de conexión cos compañeiros" (sic) a 
miña constatazón de que "pouco me une 
ideoloxicamente a unha boa parte deles". E 
asi por diante. • 

. . 
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•Cangas acolle 
o curso Finisterrae, 
o mar na história 
Do 23 ao 26 de Outubro 
celebrarase na Casa da Cultura 
de Cangas o curso complemen, 

tário que ofe, 
rece a 
Uhiversidade 

·:.~ de Vigo e 
que se apre, 
senta baixo o 
nome de fi, . 
nisterrae o .. 
mar na histó, 
ria. Coordi, 
nado polo 
profesor de 
História, An, 

Anselmo L Carreira. sélmo López 
Carreira, o 

programa inclue nove ' 
conferéncias a través das cales 
se analisará o tema do mar ce, 
mo un das eixos vertebradores 
da história de Galiza. A ar.1ueo, 
loxia do Morrazo, a evolución 
das embarcacións, as 
construcións profesionais mari, 
ñeiras e o c::omércio marítimo 
na Idade Média, a:s actividades 
marítimas na Galiza contempo, 
t ánea, a navegación 'atlántica 
na antigüedade, a indústria 
conserveira ou a perda do mar 
na história son algúns dos 
aspectos que se abordarán ao 
longo do curso:• 

•A Feira do Libro 
de Frankfurt 
esperta o interese 
polos natrador~s 
gal egos 
Logo de que os últimos 
traballos dos escritores Carlos 
Casares e Manuel Rivas estive, 
ran presentes na recén concluí, 
da Feira Internacional do Ubro 
de Frankfurt, duas empresas 
editoras francesas amasaron xa 
a sua intención de publicar en 
francés as suas éluas últimas 
obr~s narrrativas. Asemade ta, 
mén poderia progresar un pro, 
xecto para traducir ao inglés 
duas novelas do escritor Xavier 
Alcalá. Na feira de Frankfurt, a 
máis importante do mundo pa, 
ra o sector editoriál; apresentá, 
ronse máis de cincocentos títu, 
los en galego q':le foron doados. 

posteriormente ao departamen, 
to de Linguas Románicas da 
Universidade alemana de Hei, 
delberg para a criación dunha 
p~quena biblioteca en lingua 
galega.• 

• Duas escritoras 
pa~a a Fundación 
Rosalia de Castro 
A Comisión Executiva da Fun, 
dación Rosalia de Castro decidiu 
designar ao seu vicepresidente 
Carlos Baliñas para cubrir a va, 
cante producida no Plenário do 
Consello da Cultura Galega polo 
pasamento de Xosé Filgueira 
Valverde. Perante a recente de, 
saparición 'de Manuel Beiras e 
Xosé FilgtJeira a executiva 
tamén propor~ na reunión 
anual, que se celebrará no mes 
de Decembro, o norrieamento de 
Ana Blanco Romaní e Úrsula 
Heirue de Lorenzo para cubrir as 
duas vacantes no seo da própia. 
Fundación.·• 

·GuieirO 
CULTURAL~ 

• Blas Espin 
organiza 

· ná _~onte de~ 

Porto un circuito 
·cultural 
·alternativo 

O ~olectivo cultural Blas Espin e 
sete estabelecementos comerciais 
da Ponte· do Porto inauguraron o 

· pasado:venres 11 de outubro co 
· ·con cerro Camariñá.s Rock un cir, 
cuita de ocio e cultura que dura, 
rá todo o outono e no que se da, 
r.án cita diferentes grupos de 
rock, orquestras e mostras de arfe 
nun intento por criar, segundo os 
própios organizadores, "un circuí, 
-to cultural alternativo nos locais 
de marcha máis visitados pola 
moc;:ida_de levando a arte e a cul, 

:tura-aos iecunchos de movida e 
· de a1teine'~ . Desde o Venres 11 
xa se poden contemplar en 
vários locais nocturnos unha 

mostra de pintores locais, .unha 
exp9sición de fotografía antiga, 
que recolle cen fotqgrafias da to, 
marca tiradas entre 1882 e 1937, 
e unha exposición con r~stos de 
naufráxios. T amén están pre vis, 
tas, entre outras, unha -
exposición de libros e manuscri, 
tos dos séculos XVII, XVIII e_ 
XIX e unha de obxectos 
petsonais de personaxes célebres 
da Costa da Morte. As · 
actuacións musicais, as charlas 
colóquio e as proxecións de peli, 
culas son outras da actividades· 
que completan un extenso e va, 
riado programa. • 

•Redondela 
subvenciona con 
25 .000 pesetas ás 
lápidas en galega _ 
A partir de Xanéiro o concello 
de Redondela ten previso por en 
funcionamento un programa de 

•..•..•...•.....•....•.••••.••••••.........•••.•••...............•.•........•...•.•••.•.......••...... . . 
·• Uvegá Teatro 
·celebra o seu 
X aniversário 
cunha estrea 
A compañia Úvegá T~atro 
inaugurará os a~tos para a ce, 
lebración dos dez anos do seu -
nacimento coa :estrea de P A, 
unha obra de Vicente Monto, 
to que dirixe Manuel Louren, 

: zo, o Sábado 19 na Casa Mu, 
: nicipal de. Betanzos. Despois 

de manterse nesta cidade até o 
21, a última produción de 
Uvegá Teatro apresentaras,e os 
días 25 e 26 na Casa da Cul, 
tura do Barco de Valdeorras e 
o 2 7 des te mes ao-1 de 
Novembro no Parque Europa 
da Coruña. ·Ademais da xira 
de PA por toda Galiza, Uvegá 
Teatro está a preparar unha ex, 
posición gráfica dos traballos 
realizados durante dez anos de 
vida e a proxección dos videos 
das suas últimas producións: 

. .. 

Electra ( 1994), Copenhague 
(1995) e Venenos (1995) • 

Vicente Montoto e lbán Toxeira 
de Uvegá Teatro. . . •...........•................•.................................•......................................• 

A NOSA TERRA. 

· subvencións para galeguizar os 
enterros. Ademáis das vintecin, 
co mil pesetas que percivirán 
aquelas familias que redacten as 
lápidas funerárias en galego o 
concello distribuirá entreias 
empes~ de seguros diferentes 
modelos de esquelas e comuni, 
cacións mortuárias no noso idio, 
ma. A esta iniciativa pola nor, 
malización xa se teñen sumado 
os párrocos de Tras maño e Ce, 
deira, que a partir de agora 
incluiran a litúrxia en galego co, 
mo opción fronte ao español. 

• Sarabela 
continua 
representando 
AEsmorga 
Despois do éxito da sua xira por 
todas as cidades galegas, a com, 
pañia de teatro arabela volve a 
Vigo o Sábado 19 de Outubro 
para interpretar, ás 22:30 no 
cen tro Cultural CaixaVigo , A 
Esmorga. Segundo a compañia 
probabelmente esta será a últi, 
ma oportun idade de poder ver 
en Vigo a representación da 
adaptación que da novela de 
Eduardo Blanco Amor elabora, 
ron Begoña Muñoz e Carlo 
Couceiro. • 

• I Festival 
de Cinema 
Independente 
da Galiza 
en Ourense 
Do 4 ao 10 de Novembro cele, 
brarase en O urense o primeíro 
Festival de Cine Independente de 
Galiza cunha ampla representa, 
ción do cinema galego, lusófo, 
no e galés nas eccións non 
competit ivas. Proxecta ranse un 
total de 102 producións 
cinematográficas chegadas de 
25 paise de todo o mundo e 
na sección a concurso partid, 
paran 19 longametraxe , 7 d , 
cumen tais e 35 curtametraxes . 
Cun orzamen to que ascende 
aos 50 millóns este certame 
pretende consolidarse como ci, 
ta anual de encontro das 
producións· cinematográficas e 
como forma de promoción do 
cine galega cara ao exterior. • 

Demandan a, distribución dos exemp lares do Guieiro 
_ ó voceiro das Mocidades Galeguistas foi reeditado polo Consello da Xuventude 

- ......... 

Galiza Nova-, organización da 
mocidade do BNG, ven de de, 
mandar q_ue o Conxello d~.- Xu, 
ventude de Galiza (CXG) distri, 
bua entre as diferentes aso, 

' · ciacións xuvenís d~ país o~ 800 
" exemplares cqrrespondent_es a 

i.mha reedición do voceiro das 
Mocida.des Galeguist.as que ten al, 
macenados. Apesar de que o 10 
de Xullo xa estaban os primeiros 

. exemplares editados e a princi, 
pios de Agosto todo o material 
entregado o Comité Permanen, 
te, que preside o representante 

de Novas Xcracións , Xosé Antó, 
nio Constela, aihda non proce, 
deu a sua·distribución. A activi, 
dade, que formaba parte dunha 
campaña para a extensión do 
uso do galego deseñada ~pola Co, 
misión d~ Cultura do CXG, foi 
xustificada perante a Xunta a 
cargo dos orzamentos do pasado 
ano e está incluida na memória· 
de actividades que o Consello fi, 
xo. pública no mes de ~bril. 

A edición fascimilar, na que se 
invertiron 7.47.760 pesetas, 

componse de 800 exemplares, 
700 encademados a toda cor e 
cen en edición de luxo con ta, 
pas duras e inscripcións doura, 
das. A publicación, que ven 
apresentada cun prólogo de Xai, 
me Illa Couto, no -seu día secre, 
tário de organización das Moci, 
dades Galeguist.as, recolle os nú, 
meros corresp~ndente aos tres 
formatos nos que foi publicado o 
voceiro. lnclue, asi, as reprodu_.. 
cións da Páxina da Mocidade, 
que era a sección do semanário 
do Partido Galeguista A Nosa 

Terra: na que se recollia a acti, 
vidade politica da mocidade . 
Contén tamén os dezaseis exem', 
plares que se editaron nunha se, 
gunda etapa, na que esta Paxina 
da Mocidade pasa a denominarse 
Guieiro, e os 13 nos que o Guiei, 
ro désaparece do semanário e é 
public~ado de xeito· independen, . 
te. En total arredoT; de · 89 páxi, 
nas impresas en format~ AJ . 

Os fotolitos que se reproducen 
foron prestados por Nova Galiza 
Edicións, ·empresa que xa tiña . 

editado o material previamente. 
O novidoso da iniciativa do 
CXG era a de poder facer unha 
distribución gratuita dos exem, 
plares ás máis de 600 aso, 
ciacións que existen en todo o 
país. O espíritu co que · o ante, 
rior Comité Permanente encar, 
gara esta reprodución do Guieiro 
era a de converterse, segundo se 
explica nos própios exemplares, 
"nunha aportación a entender o 
liloso pais en clave própia e des, 
de un firme compromiso cono, 
so idioma".• 

Al 



ANOSATERRA 

En Vigo,
no sagrado 
Baylava 
C·orpo 
Delgado 
Título: O ndas do mar de Vigo / Erotismo e 
conciencia mítica nas cantigas de amigo. 

Autora: Luz Pozo Garza. 
Editorial: Espiral Maior. A Coruña, l966. 

¿E por que non? Martin Codax é 
un enigma, xogral ou segrel se, 
gundo tomamos boa nota do Di, 
cionário da Literatura Medieval 
Galega e Portuguesa, organizado 
e coordenado por Gíulia Landa, 
ni e Giu eppe Tavani (Lisboa, 
1993 ), obra ind( pensable para 
quen tente achegarse ás cantigas 
calquera que sexa o xénero. Na 
profe ora, poeta, ensaísta e críti, 
ca literaria Luz Pozo Garza gra, 
vita a lectura desta obra funda, 
mental, case definitiva. 

Ela, xa digo, despois dunha fe, 
cunda e vizosa singradura poéti, 
ca de títulos coma Concerto de 
Outono, ou Códice Calixtino, ó 
por lembrar dous dos seus libros 
esenciais nos que en moitos poe, 
mas proxéctase -se se me permi, 
te dicilo así- a sombra ausente e 

Lux Pozo Garza. 

delicada do autor das sete trave, 
sías poéticas sempre arredor do 
sagrado de Vigo, agás na VII que 
aqúí coidamos epilogal para non 
dicir incompleta e estilística, 
mente diferente ás precedentes. 

T rátase, entón, dun dos _nsaios 
máis suxerentes que teñen saído 
nos últimos dez anos aquí, sen 
nos esquecer de "O carpo da 
amiga", un breve pero delicioso_ 
texto que o profesor ·Carlos L. 
Bernárdez publicou no número 

A. IGLESIAS 

25 de "A Trabe de Ouro". 

-"Ondas do mar de Vigo: erotismo e 
conciencia mítica nas cantigas de 
amigo" colle coma pretexto deli, 
berado a Martín Codax para pro, 
fundar xusto no Eros e no mítico . 
do cognitivo, esas imaxes -pala, 
bras- abeiradas no mar do subs, 
consciente. Así, despois de re, 
producir únha a unha as singra, 
duras codacianas, entra na análise 
polisémica e mesmo gradal de 
significantes e significados, acti, 

·rude na que con_s:orda coas pro, 
postas de G. Lanciani e G. Tava, 
ni: lª ·proemium, 2ª argumentatio, 
narratio, 3ª argumentatio,tractatio, 
4ª probatio; 5ª refutatio, e a 6ª epi, 
logus, condición esta que nós 
querernos para a 7ª, onde a auto, 
ra recorda que "a rapaza pregunta 
as ondas do mar pola demora do 
amigo", en dúas estrofas en lugar 
da unidade 4, 6, '4, 6, 4 e 6 con 
Vigo coma referente. 

Pozo Garza, despois de analísar 
cadanseu texto de xeito ameno _ 
e oportuno, intertextualiza oú,· 
tras obras para argumematio da 

. súa tese, referencias que van 
dende o bardo Amergein (Jean 
Markale en · Les Celtes) ata a 
mesma La chanson de Ro1and,
con incursións da lenda "da pa, 
xariñá a propósito das Claves lí, 
ricas de Valle,Jnclán. 

A intención erótica nas cantigas 
de amigo, comenta a autora desté 
novidoso ensaio, "na simboloxía 
dun mar exaltado - "salido"- e de 
grandes ondas -"levado"- da alta 
mar"~ Dentro do capítulo 1 co xe, 
n érico "Cantigas de don·as" o 
apartado intitulado "A simetría 
da bolboreta"· é un exemplo de · 
lucidez argumental no que Luz 
Pozo Garza recorre a Bühler re, 
cardando as tres funcións esen, 
ciais do modeló tradicional da 
linguaxe: "A función emotiva do 
destinador ("E eu vou namora, 
da!"). A función conativa·do des, 
tinatario ("Quantas sabedes amar 
amigo") .. A función referencial 
("e d'el,rey amigo"), engadindo 
ela que .isto é "a trimurti sagrada 
da fala uni, 
versal", sa, 
lfenrnndo, 
despois de 
nos recordar a 
Roman Ja, 
cobson e a 
ampliación 
en seis das . 
funcións bási, 
cas da comu' . 

Trátase dun 
dos ensaios 
roáis 
suxerentes 
que teñen 
saído nos 
últinios dez 

n i c a c i ó n , anos aquí,_ 
concordando sen nos 
con el que "a 
función poé, 
tica non é a 
única función 

· da arte ver, 
bal, senón só 
na función 

-esql.).ecer 
de "O carpo 
da amiga" 

dominante"; chegando á conclu, 
sión de que·· as sete· cantigas de · 
Martin Codax imítanse á harma, 
nh da natureza, que "despregadas 
teñen a simetría da bolboreta. E, 
por dentro, o eixo cristalográfico 
do diamante'\ 

O libro está estructurado en no, 
ve capítulos: Ao primeiro que · 
xa dixemos proseguen os de 
"Conciencia mítica", "Vigo, Vi, 
go'\ "En daye erótica", "Simbo, 
lismo da flor"\ "Morrer no-Mar 
Maior", "O Triunfo do amor", 
"Avelaneiras froridas", e "Rela, 
cións estructurais". 

É sumamente interesante a apor, 
tqción a_a profesora Pozo Garza 
para un mellor coñecemento da 
literatura medieval galega e por, 
tuguesa. Se aéaso laiámonos que 
ao igual que leva un índice ono, 
mástico non leve tamén unha 
guía bibliográfica ao uso.• 

R UBÉN QUINTE 
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conta de libros · 

As columnas 
de Excelsio Expósito 
O libro que aprest;_nta Patricia Pérez 
Lapique intégrase na colección de na

rraüva de Edicios 
do Castro ainda 
que Isaac Diaí 

. Pardo sinala· qué 
"ten algo de na, 
rrativa, ensaio, 
testemuña. Pór 
linha banda, se, 
mella unha espe: 
_cíe de relato per
soal transferido a 
un sexo oposto 
que narra 
circunstáncias re, 

.activas e endóxenas polas que pode pa
sar a nosa mente deica sumin1os 
nunha especie de infemo no que se po, 
de chegar incluso a xustificar o suicí- · 
dio como un derradeiro e sublime di
reito a exercer a Liherdade". As colum, 
nas de Excelsio Expósito é o testimó
nio dun inquilino dun bloque de apar
tamento cuxa voz debuxa o 
experimento narrativo desta escritora 
nacida nas Illas Canarias e que vive 
actualmente na Estrada.• ,., 

Novos títulos 
para mitos e tradicións 
Xosé Ramón Mariño Ferro é o autor de 
dous novos títulos para a colección 
"Mitos e Tradicións" de Edicións do 
Cumio: Contos marabillosos e O de, 
mo e o trasno. O primeiro é unha 
mostra da rica tradición de contos do 
país que engloban-aventuras, traicións, 
loitas, feitos extraordinários, heroes, 
animais míticos etc recomendada tan
to para leitores adulto~ como cativos. 
Satán é o eixo do segundo título, no 
que o escritor-antropólogo recolle 
aqúelas histórias galegas que falan do 
demo, descobríndonos a explicación 

, dos tópicos que OTodean nun esforzo 
por comprender a tradición.+ 

Os escritores 
tras do cinema 
A X unta de Galiza· reune nun volume 
a tre.:e autores p~a que escriban a -sua 
película literária baixo o título 
conxunto de Cantos de cine. Os cen 
anos de cinema na Galiza son 
argumento de abondo 2ara que lle adi
quen as· suas letras Xaviet Alcalá, 
Gonzalo 
Allegue, 

· Xosé 
Cermeño, 
Xabier P. 
Docampo: . 
Xavier La
ma, Aníbal 
C. Nfalvar, 
Paco Mar
tín; Miguel
Anxo Mura
do, Manuel 
Rivas,¡\n
tón . 
Rodríguez, 
Claúdio 
Rodríguez Fer, Euloxio R. Ruiba! e Su, 
so de Toro. Cada un deles, ao seu xei
to, cria unha histórta de película que 
moitas veces se reflecte na forma, serve 
como fundo ou de pretexto para expre
sar os soños en 16- mm dos autores.+ 

/ 
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Entrevistas a 
supervivintes 
Título: Mu)eres guerrilleras. 
Autora: Marta Diana. 
Editorial: Planeta-Espejo de la Argentina . . 

O mesmo xefe do Exército, Gui, 
llermo Suárez Masón, que se atre, 
veu a declarar hai uns dias que "a 
ditadura arxentina debeu legalizar 
a tortura", é citado no libro Muje, 
res .guerrilleras como un dos princi, 
pais responsábeis .dé que as viola, 
cións formasen parte do calvário · 
que acompañaba ás detidas desde. 
o intre en que invadian a sua casa 
a partir de 1976. Agora que a xus, 
tiza española reclama a preséncia · 
de militares que, como Suarez 
Masón; contribuiron á desapari~ 
ción e ao asasinato masivo de mo, 
zos e mozas, o ·libro da escrítora . 
Marta Diana resgata unha pal'te 
da h.istória da represión : a que 
atinxe a-todas aquelas ·mulleres 
que militaron nas organizacións 
reprimidas. As prótagonistas femi, 
ninas contart os anos máis impor, 
tantes da sua vida nun traballo 
que custou seis anos á sua·autora. 

Marta Diana (e apelido) aborda 
o tema desde unha perspectiva 
·hum?.na, desideoloxizada nun 
princípio, camiñando cara unha 

Anovador 
espectáculo 
de Siniestro 
Titulo: Cultura Popular. Concerto. 
Autores: .Siniestro Total. 

Dota: 9 e 10 de Outubro: Santiago. 

O pasado día 1 O tiven a sorte de 
asistir ó e~pectárnlo "Cultura 
Popular" que durante dous dias 
ofrecéu Siniestro T ocal en San,> 
tiago co gallo da inauguración · 
do cursó na Univér:sidade. 

T rátase dun _espectáculo coidado 
e coun plantexamento audaz e 
intelixente. O grupo fai. un perco, 

srido antolóxico, por canto ten de 
escolma, dos tema5 que durante os 
.anos 70 e 80 puxeron de · mod~ di, 
v.ersos grupos 

·do panorama 
pop no Esta, 
do español. É 
definitorio o 
próprio título 
do espectácu, 
lo. "Cultura 
Popular", o 
que foi popu, 
lar, o que ca, 
llóu entre a 
xente ao lon, 

A asistencia 
de 

·público foi 
demasiado 
bajxa para a 
proposta 
que desde 
Siniestro se 

go d~ vinte nos facia 
anos da nosa 
história re, 
cente. A pos, 
ta en cena formaba tamén parte 
da definición e· do definido a un 
tempo. O cenário enmarcado no 
formato dun aparellO de telev·i, 
sión, recordábanos que a cultura 
que se fixo popular era, é, unha 

reflexión .final que non pode ob, 
viar á Arxentina de hoxe; na 
que a .tevolt,1ción non: triunfou, 
na que '1os vellos morren de fa, 
me se os seus fillos non os axu, 

cultura mediática. Os temas, su, 
bliñados con ·soportes e fondos 
mu,sicais, lévaron a montaxe mul, 
tidisciplinar na que se misturaban 
_técnicas musicais, televisivas, de 
vídeo e teatra~, a pontos de· gran, 
de altura na interpretación de al, 
guns temas. Foi o caso de "Soy un 
Macarra" de Los Ilegales, apoiado 
con imaxes de accidentes de trán, 
sito dignas das máis agresivas 
carnp3ñ~ da DXT e con todos os 
membros d9 grupo tocando e can, 
tando en cadeiras de rodas. Ou a 
versión de "Es Muy' Fácil" dt;! Los 
Mitos cun trasfondo de imaxes de 
miséria e calamidades de guerra e 
inxustiza, e mesmo a magnífica . 
interpretación de "Compre" d~ 

N oites suorosas 

Título: Kansas City. 

Aut.,r: Vários. Banda sonora da· película; 

Editorial: Verve. 529 554-2. 

Tender unha ponte en¡:re o pasado e o 
presente t)U, de xeito máis poé'tico, en, 
tre a realidade e o desexo. O produtor 
Hal Willner pudo apoiarse para a banda 
sonora da pel.ícula nos temas gravados 
en orixe (magníficos desde calquer pon
to de vista), polos .seus protagonistas pe
ro sen embargo optou por reunir novos 
músicos para recriar aquel ambiente. 
Porque podemos escoitar a finais de sé, 
etilo aquela excitante música da década 
dos trinta. Os temas son alguns dos que · 
tocaban 'as bandas da zona de Kansas e , 
Chicago nas suas xiras e que daban lu
ga_r cando algunhas -ou alguns dos seus 
músicos- coincidian, a suorosas jams 
que eran autéi1ticas pelexas onde .os 
músicos tocaban literalmente até cair 
de cu (escoitar como exemplo o arreba
to de Craig Handy en "l left my baby"). 

:~~ 

_, 

G~~a 

dan" e na que a democrácia· se 
convirte na mellar éoartada para 
o esquecemento. Enfrentouse ao 
lilJro perguntándose que ten que 
ver conmigo o _holocausto? e rema, 

C~harada ao tempo que se pasea, 
ban pola pantalla,<;:enário toda 
caste de mensaxes publicitárias 
dos anos ·50,60. En resumo, un 
fermosó e anovador espectáculo 
dunha banda mítica recorrendo 
tem~ míticos. Un grande esfo_rzo 
de imaxinación e produción. · 

Postos a poñer reparos, por. non 
facer só cumplidos e dar u'nha 
guinda de crítica haberia que citar 
fundamentalmente dous: rinno 
.dem~iad~ trepidante; o afán por, 
que non decaise levou a· unha fa, 
lla de rupturas rítmicas que permi, 
tise o repouso preciso para a r~fle, 
xión e o cámbio de disposición 
anímica entre-as cih¡::o partes, ben 

touho cain'do na 
canta de que todo 
tiña- qué ver con 

ela. "Se algunha 
aprendizaxe deixou, 
me este traballo é 
qu~ non so.mentes é · 
inútil esquecer o pa, 
sado e vivir cara 
adiante, porque a me, 
mória existe e vive na 
história de cada ,un; 
senón que ademáis é 
seguramente moi peri, 
goso para o noso futuro 

insistir nos esquecementos". 

A escritora é m;1ha de tantas per, 
soas arxentinas que viviron moi, 
tos ·anos alleas aos desaparecido · 
e que un caso achegado introdu, 
ciuna nos anos máis escuros na 
história recente do seus páis. A 
sua amiga da nenez, Adriana Les, 
gart, destacada militante do ERP, 
foi unha das desaparecidas e o fio 
que uniu a Marta Diana cbn t9 .. 
das as entrevistadas que aparecen 
neste libro, complexo traballo 
xomalístico. Na percura do por 
que a sua compañeira col~xial 
chegara a ser militante atopou 
outras faces de muller. Todas dis, 
crepan de que Marta Diana por, 
fiase no título Mujeres guerrileras 
porque falar da guerrilla é só falar 
dunha parte da sua experiéncia. 

lnevitábel a· tortura sen ser o 

diferenciadas, que compoñian o 
espectáculo. A outra chata é o 
marco: o auditório do Pazo de 
Congresos. O público sentado nas 
butacas, sentíase moi espectador e 
pouco disposto a participar acti, 
vamente. Se ben esta condición 
axudaba a prestar máis atención 
aos aspectos visuais, a falla de ta, 
baco, alcool e espácio para mo, 
verse, elementos ambientais co, 
substanciais ao pop,rock, criaba 

· distáncia co acontecer de concer, 
to no cenário, levaba un pouco á 
frialdade do cine. 

Por último, unha reflexión: A 
asisténcia de público foi demasia, 
do baixa para a proposta que des, 

11 conta de _discos 1r-----;¡ 
Ten asi este disco unha cara e unha 
Gruz. Por unha banda as limitacións que 
impón estar atado :rio fundo e na forma 
a un soporte como é a história que se 

·· quer coqtar nun filme. Asi, por necesi
.dades do guión parécenos escoita~ a 
Count. Basie, Coleman Hawkins, Ben 
Webster, Charlie Parker, Roy 
Eldridge .. ., músicos posuidores du~1 pro
fundo e temperado §On nos rexistos gra, 
ves, case un selo de identidade nos mú, 
sicos de Kansas. Pero non nos deixemos 
enganat:, a estrela será a música pero os 
protagonistas son os músicos: Olu Dara, 
Nicholas Payton, James Zollar, Curtis . 
Fowlkes, Clark Gayton, Don Byron, 
Jesse Davis, David Murray, James Car, 
ter, cr·aig Handy, "Fat:head" Newman, 
Joshl.!a Redman, Russell Malone, Mark 
Whitfield, Geri Allen, Cyrus Chesmut, 
Kevin Mahogany ...:que no seu único 
aporte vocal fa¡ unha lernbranza, máis 
que de J immy Rushing, do case esqueci
do bluesman J immy Whiterspon-, Ron 
Carter, T yrone Clarke, Christian Me 
Bride e, arrastándoos a todos ao inferno, 
Víctor Lewis na batería, swingando e · 

marcando ese tempo onde 
ós solistas topan alas-e asen
.to, todos eles a un grande 
nível e, alguns mesmo por . 
ríba do seu habitual. Para os 
que seguen o mundo do jazz 
sobran verbas. Para os outros, 
dicer que estamos diante dun 
ácio dos.mellores praticantes 
desta música na acrualidade e con 
máis p~oxección de futuro. 

Non seise a película conseguirá contar 
algo ou se pagará a pena vela, pero paga 
a pena escoitala. Aplicando aquela cole
tilla diríamos que esta música está basea, 
da en feitos reais, os nomes e situacións 
foron cambiados. Difícil vai ser, desde 
logo, xuntar esta big band doutra volt<!. 

Quen di que o amor que cansa 
é certo que nunca amou, 
pois eu amei e fun amada 
e nunca o amor me enfadou. 

Música esmagadora. + 
· C. SOAJCE 

ANOSA TERRA 

centro do libro; os represores 
asañáronse coas mulleres e para 
o leitor/a resulta incomprensíbel 
entender como puideron erguer 
cabeza despois de tanto sofri, 
mento. Capítulo aparte merecen 
as mulleres da família de Mario 
Roberto Santucho, máximo diri, 
xente do . 
PRT,ERP. 
Todas elas 
militaron e A represión 
sofriron as asañóuse 

·coas 
mulleres e 
resulta 
incomprensí .. 
bel entender 

consecuén, 
cias do seu 
apelido; as 
duas mulleres 
de Santucho, 
Ana Maria 
Yillareal e Li, 
liana Delfino como 
tiveron como puderon 
final a morte. 
A autora de erguer a 
Mujeres gue- cabeza 
rrilleras está 
convencida 
non só da grande tarefa que a 
militantes emprenderon na bus, 
ca dunha sociedade nova, senón 
da sua contr.ibución a unha mu, 
ller nova. O esforzo de Marta 
Diana na percura destas protago, 
nistas tamén paga a pena, como 
ler este traballo, editado na Ar, 
xentina, que con irte ás pancas, 
mas en mulleres.• 

ARANTXA ESTÉVEZ 

de SiniestTo se nos facia. Non ati, 
µo a entender ben por que. San, 
tiago non é unha cidade na que o 
rock se prodigue. A popularidade 
da banda é incustionábel. O es, 
pectáculo tiña características es, 
peciais que facian del algo máis 
que un simple concerto. O prezo 
das localidad es (500 pt ) era 
francamente asequíb l. A lonxa, 
nía do auditório esta a paliada 
por un ervizo e p cial d aut , 
buse . E, nembargantes, o públi, 
co non acudiu tan ma ivamente 
como era de esperar. E que 
rock está agonizando? Confiam s 
que non. Sería coma ter qu b, 
xurar dun do poucos dogma.. da 
cultura contemporánea qu é qu 

o r ck e os ve, 
ll s rockeir 
nunca m rren. 

Com.entário 
aparte mere, 
cen os xorna, 
listas. Diante 
dun aconteci, 
mento cultu, 
ral de natu, 
reza tan ex, 
cepc ion al, 

só escreberon titulares des, 
criptivos da baixa asisténcia de 
público ou inexactitudes verbo 
do formato do espectáculo. Nen, 
gun comentário crítico nen para 
ben nen para mal, nengun refle, 
xo do que realmente acontecía 
na sá. E é que se está xeralizando 

.. o mal costume de non as'is::ir por 
parte da Prensa aos espectáculos 
e dar reseñas deles "de oídas", co, 
mo se se tratase dos ecos de so, 
ciedade. Pero iso xa é fariña para 

, outra saca ... • 

QUIQUE COSTAS 
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Xavier Lorenzo Tomé, gañador do -Prémio Blanco Amor 

'O paxaro que canta un nome vol ve á. nen~ fuxindo dos tópicos' 
-0- A. ESTÉVEZ 

Coa novela O paxaro que canta un nome, Xavier Lorenzo Torné 
gañou a XV Edición do Prémio Blanco Amor de Nov.ela Longa. 
Despois dun traballo de vários anos, o xurado valorou o estilo coi~ 
dado deste profesor que. nunca publicara antes mália afeizoarse á 
escrita desde moi novo. Considera este prémio como un xeito de dar 
saida a un traballo que o ocupara durante m_oito tempo e que lle 
amosara que publicar por primeira vez non é doado p~ra ninguén. 

A novela, que segundo os cál
culos de LQrenzo Tomé; terá 
unhas cento sesenta páxinas, 
xira ao redor dun tempo que se 
converte en mito para todos: a 
nenez. "Trata a infancia, un 
tempo sobre o que nunca pen-
amo dun xeito razoábel. É 

mítico e e tá cheo de tópicos 
na no a mente. Tratei de facer 
un exercfcio irónico sobre as 
trampas que agacha a memória 
cand queremos viaxar cara 
atrás. O protagonista ramén é 
narrad r da ua hi tória", co
men ta o gañador do Blanco 
Amor, que non quere revelar 
demasiados dados para que o 
leitor non faga ideas preconce
bida . O paxaro que canta un 
nome xa fara apresentada nal
gun outro certame nun intre en 
que o autor cria que era hora 
de "sacala da cabeza e entregar
Lla o público". A versión defi
nitiva non estivo lista até o pa
sado ano despois ter o escrito 
en 1990. A criación foi lenta e 
moi traballada, segundo sinala 
Xavíer Lorenzo. "Houbo que 
peiteala moito, tratala con mi
mo. Tomeina con moita calma 
porque un dos pontos quemáis 
me interesaba era o estilo", di. 

Este traballo tiña un factor en
gadido que o facia mái com
plicado . "A nenez é un tema 
tratado por moito autore , de 

xeitos diversos. Cando tes que 
enfrentarte a un tema con es
tas características, é necesário 
ter un estilo diferenciado. Tra; 
tei de criar unha voz persa.al, 
en absoluto autobiográfica, sé
nón traballada, máis orixinal. 
Lin a moitos autores que escre
beron sobre a memória e a 
nenez e impregnei a novela de 
humor e irania con certo pu
dor sobre. a própria memória. 
Nese senso, non é unha novela 
inxenua porque houbo unha 
e pécie de diálogo prévio con 
ourros autores, un contraste de 
visións. É pudorosa porque tra
ta de fuxir do que xa escrebe
ron outros e de distanciarse un 
pouco dos feítos dos que fala. 
O motivos que están presen
tes nas suas páxinas pertencen 
á memória colectiva", explica 
Xavier Lorenzo. 

A pegada 
de Blanco Amor 

Despois de traballar uns anos 
no lnstitur:o Blanco Amor de 
Ourense, Xavier Lorenzo vol
tou a Santiago, de onde é toda 
a família ainda que el nasceu 
en Madrid, e fíxose co prémio 
do me mo nome. O escritor de 
Ourense dalle sorte xa que ta
mén tivo que consultar co fina
do escritor para O paxaro que 
canta un nome. "Nese diálogo 

que mantiven con oütros auto; 
res, a prirneira parte de ')(er¡.te 
q.o tonxe tamén foi m0i .iJilpor
tante, .esta especialmente pre- · 
sente'', di .este profes9-r que, 
agora, imparte literatura: galega 
nun centro de Padrón e'Cru~. si
nala que ensinar lite.ratura 
comp.licouse coa apariéjón 
doutras alternativas para _a mo
cidade~ 

A entrega do prémio ter~ h.igar 
en Decembro. Para Xavier Lo
renzo, o peor xa ·pasou: Acos
tumado a vi.vir no anonímato, 
o que roáis lle jnteresa· é a 
oportúnidade que ten de _ "cus- · 
pir o que tiña dentro desde hai 
anos". Non ten proxectos 'in
mediat0s ." "b_ acontecemento 
do prémio re~ata. Cando o.li
bro chegue ás librarias, contí
nuará a través dos leitores aos 
que lles gaste a novela. Esp.ero 
que O Paxaro perviva, que .a 
sua voz continue-éantal}d,p .du
ran te moito tempo", -dL --Os 
anos oí tenta""'·for.o-ri'-°-determi~ 
nantes, segu~do L~-renzo To
mé, para a aparición de novas 
escritores na Galiza; o cámbió 
de situación política, a experi
mentáción éoa língua e a apa
rición de referéneias necesá
rias para os escitores c·óntri
buiron ao interese deses anos: 
Segue senda difícil publica_r 
para un autor novo .e, por esta 
razón, ere na necefiidade dos . 
prém ios, especialmente do 
Blanco Amor despois da nega
tiva do concello da Coruña a 

·convocalo o pasado ano. "Este 
prémio é un emblema da pró
pria presión s,ocial cara á nor-. 
malización. E i.,mha proba do 
interese que hai na língua e li-
teratura", comenta.• -

Migallas: música e teatro para nenas e adultos 
Canta connosco é o primeiro disco do duo de Pontevedra 

-0- A. ESTÉVEZ 

Maria Camp e Carla Yu for
man Migallas que, desde hai catro 
ano , leva o teatro e a música a 
e cola , asociación viciñai e a 
toda aqu la fi ta na que se lle re
quira. Este ano metéronse nos es
túdios de Chorima e gravaron un 
disco titulado Canta connosco. 
Dirixido a nenas e adultos, o tra
ballo é, como todas as suas actua
cións, un exercfcio de humor, 
irania e língÚa envolto na inten
ción de ser divertido para quen o 
escoite. "Os nenas esrnitan músi.
ca pá-ra adultos, as veces non en
tenden, o que escoitan e nós tra
tamos de que a músita dirixida a 
eles non _quede esquecida", din. 

Cancións como O Esqueleto xur
d en dunha preocupación de 
Carlos e Maria: que se poida 
aprender, neste caso os ósos do 
carpo, sen necesidade de abu
rrirse. Os dous traballan com'o 
mestres. Maria sinala que esta 
canción xurdiu a raiz dos pro
blemas que unha rapaza tiña pa
ra aprender o listado dos ósos na 

clase. Despois de escoitar agra
vación de Migallas, aprendeunos 
de corrido. "Mália que é impor
tante a aprendizaxe, coa canti-· 
dade de meios- de información 
que teñen, hai que apresentar
lles a mensaxe pensando en que 
van pasalo ben. Os ritmos de 
Canta connosco van desde o reg.
gae, rock, cúmbia, rap etc", expli- _ 
ca Carlos. Precisamente a ritmo 
de rap, estes dous actores-can-' 
t;:intes sin.alan aos pequenos que 

"falar en gale-
ga non é de paletos" no, Rap da 
língua. A receptividade nos seus 
espectáculos é moi boa, segundo 
sinalan, ainda que apontan dife
réncias entre os hábitos lingüís
ticos dos nenas de cidade e do 
rural. "Pero todos rematan can
tando. Está ciara que son os . 
adultos os que teñe·n máis pre- ' 
xuízos que ós cativos. Alguhhas 
tendas de discos ainda rexeitan 

· os discos en galega'', di Maria. 

Nas máis de cen funcións que re
presentaron µos últimos anos pala 
Galiza, os dous· teñen un obxecti
vo: .que a xente que nunca foi ao 
teatro, se achegue e comprbbe 
que non ten porque ser unha acti
vidade fóra do seu alcance. Maria 
Campos chega a facer nrugunha 
destas funcións máis de dez pa
peis. "T ratari:ios de levar ao pú
blico os problemas que máis lle 
afectan, por exemplo, o machis
mo. Acaban conectando con
no~co porque, a través do hu
mor, comprenden que estás fa
lando de algo co que se atopan 
todos os dias.-Non utiliza.S un
ha simboloxia altea para eles", 

di Maria. Por esta razón; non se 
queren etiquetar só como artistas 
dirixidos ao público infantil por- · 
que detrás do disco, hai anos de 
teatro en vilas e cidades. Sen axu
das económicas nen inmersos en 
nengun circuito cu1tural, levan 

··feíto catro actuacións por semana 
nalgunhas tempadas. "O noso vai 
de ourella en ourella. o único 
bon que ten que os profesores pa
dezan diferentes destinos cada 
ano é que se nos viran nun centro · 

' escolar pódennos recomendar pa
ra outro", rí Maria. "Tamén ternos 
que agradecer A Mesa pola Nor
malización Lingúística que nos in
cluira nun listado de espectáculos 
en galega porque os animadores 
culturais e os mestres con sensibi- -
lidade no. tema da língua fíxanse", 
comenta Carlos Yus. 

Ainda que saben que a distribu
ción do disco Canta connosco 
non Eode ser moi ampla, confian 
.en que os nenas fagan o desco
brimento nas tendas de discos. A 
avantaxe está, -para Carlos e Ma- · 
ria, en que as ~J.J.P.S cansións es
tán feitas para dramatizalas. 
"Son pezas que nós fixemos os 
dous nos nasos espectáculos só 
cunha guitarra. Cando decidi
mos gravar o disco, en Abril, o 
que queríamos era engadir cali
dade musical, facer unha boa 
instrumentación. Que se ·nos es
coite é importante porque, ás ve
ces, gravar a presa trae consigo 
que non se eritenda o que estás a 
cantar. E, tendo en canta o pú
blico ao que vai dirixido, é fun
damental", ~omentan.+ 

• t'll 
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Vargas é un guita~ista sobranceiro que estivo recentemente no noso . 
. país e ven de editar hai uns meses "T t:xas Tango'", o terceiro albume 
da Vargas Blues Band, que foi gravado en Estados Unidos coa produción 
do prestixioso Jilli Gaines. Neste traballo arroupan a Vargas os músicos 
de Double Troi-tble, acompañantes do finado Stevie Ray Vaughan: 

O seu grupo. son duas persoas, ., 
vostede e Jeff Spino.za. Non 
deu ·coa xente que quería ou é 
que prefere traballar con músi
cos contratados? · 

O proxecto encetouse como 

algo en. solitárib e como o 80% 
do primeito. disco era 'puro 
blués,· qecidfo eh-ama·r ~ dese 
xei to, á formación que ia 
aco"mpañarm·e. EsÍ:Óu rnoi uni
d o ·con Jeff na·· que atinx_e a 
co_mpsifi:e:r pezas e el conecta 

O Festival de· Vallad.olid 

GuieirQ· 
CULTURAL . · 

estupendamente ~o público. 
. No futuro teño o. proxecto-dun 

trio, mais ainda me queda moi
tó que argall-ar con ~·este con
xuntó, ,xa que non ·levo feito 
nen a décima parte do que tiña 
marinado. 

. Participou como guitarrista 
na banda de Miguel Rios nos 
momentos álxidos do granadi
no. Fqi frustrante ter que to
car en St!gundo plano cando 
amosou que ten i~eas para 
de.senvolver a sua própria 
música? 

lmensamente frustrante para 
· un músico con ideas, con algo 

dentro que expresar. Pero para 
sobrevivir tiña que tocar o que 
estaba descri,.to. Compuxen pa
ra Manolo Tena e Joaquín Sa-

. bina e, dese xeito, puiden pagar 
os meus proxectos en solitátio. 
Traballando en Estados Uni
dos, comprabas que este fenó
meno tamén se dá alL Dentro 

· deses músicos hai alguns que 
son felices vendo como a sua 
música encumia a outros, caso 
de J .J. Cale. Estou convencido 
de que detrás de cada éxito da 

A NOSA TERRA. , 

música pop· sempre existe un 
músico solitário. En tempos, os · 
éxitos eran fabricados polos 
músicos negros do rhythm & 
blues e os artistas que os canta
ban eran outros, por mor do es
tratéxia comercial empregada 
para vender. Neste traballo 
ninguén regala nada e pasas do 
inferno ao purgatório por un 
fio . Cada dia damos unha volta 
entre o inferno, o purgatório e 
o paraíso. O meu paraíso-purga
tÓrio é estar de xira, loitando 
contra os meios e a falla de in
fraestrutura. Realmente o gran
de paraíso é sentir a resposta do 

· público á tua música. 

Que ten Texas para ser fonte 
de inspiración e fábrica de tan
tos músicos? 

Os guitarristas texano posuen 
un poderío e un feeling incrí
beis e son uns maravillo o fra
scador s. En cant a Austin, 
cómpre sinalar que ten unha 
sexta avenida na qu hai bare 
con marea de actuaci n tan
to de blues, rock como de heavy 
ou calquer utr e tilo. 

Sente que tocar a guitarra ou
torga unha maior admiración 
por parte do público en rela
ción a 'outros instrumentos? 

Levo ano tocando e facendo 
moito · concerto ; o que si noto 
é que domino mellar instru
mento. Cando toco quér lle 
transmitirá xente a me ma feli
cidade que eu entia cando e -
coitaba a Hendrix, Clapron ou 
Vaughan. Teflo· tocado até ca
torce horas diárias para acadar 
esa técnica xa que o ter máis 
coñecirnento do instrumento 
tes maior Eberdade para trans
mitir o que queres. Absorbin da 
sabedoria dos mellores e tento 
criar un estilo próprio. Cando 
toco a guitarra é unha mestura 
de amor, ódio e paixón. Ao to
car, sempre rentas ir máis aló, 
sentes que o camiño non está 
esgotado. A miña meta para o 
futuro é facer un di co de guita
rra que non teña realizad nin
guén, totalmente orixinal. Hai 
guitarristas xeniais per no 
mundo latin hai temp que 
nengun mistura e tilo . Ainda 
e poden facer di c p ra con

tar cou a novas.• 

" inícia a XLI edición convertido rio máis P~-~~tixio~o do Estado 
* F"RAN ALVAREZ 

Do Venres 18 ao. Sábado .26 de 
·Üutubro celébrase a XLI Sema
nade Cinema de Valladohd, 
rnnvertida .no festival de festi- · 
vais· máis prestixfoso -do Estado 
españ01. A exibición conta coa 

.: proxeccióni fora de concurso, de 
Breaking the-waves (Rachando on
das) de Lars Von Trier,· Grande 
Prémio do Xurado 'l10' festival de 
Cannes de 199~·: · .... 

Esta cuadr.axéxfma primeira 
·edición inclue as · últimas lon
gamet-raxes de Allison Anders, 
Ferid Boughedir (o director de 
Half aouine, o nen o das terrazas), 
Sergio Cabrera, Jan Troell ou 
Arthur Penn, entre as quince 
longarnetraxes, e dezaseis cur-

tam~traxes, aa·s· q!,le -d#stac;{ a·, 
excelente de animación portu
guesa E-stória do gato e da .·lua, 
asi como a representante espa
ñola-diriúda por-Fernando 
Guillén Cuervo, ambas.-fitas 

'extbidas .dentro da se.q::ión ofi
cial a' c-oneurso·: .Nesa -mesma 
sección oficiaJ,_·· pero fóra de 
concurso, · part:icipan as últimas 
longametraxes de Manuel de 
Oliveira;· Patrice Lecbnte, An-· 
dre Téchine e· Nanni Morntti 
-este· último .cunha cuitametra
xe. Tamén está prevista a pro
xección especial de Roma, Cit
ta Aperta, obra cúmio do Neo-

. rrealismo. Dentro da habitual 
sección Ponto de Encontroi in
tegrada por catorce longame- · 
traxes e vintedous curtametrn
xe ~ , veranse obras de Eúore 

Í-'f:Y ';., 

Scola_. ~ cihf-fi::;"':,é-art~lome;, ~ 
duas longametraxes islandesas 
e Movements of the body, exce
lente tríp-tico do canadiano 
Wayne Traudt cornposto por 
tres curtametraxes sobre o cor-

. po humano . Np.'.; sección de 
competición Tempo de História, 
"con vintedous .. documentais 

·· participantes,. destaca Syntethic 
Pleasures, de Iara Lee, que é 
unha excelente iTI.vesti..gación · 
sobre · as novas itecnolo:xias di
xitais e as suas. aplicacións ou . 
Krzysztof Kieslo.iuski: l'm ·so so, 

_de Krzysztof Wierzbicki, estudo 
sobre o magnífico director po
laco, exibida fora de concurso. 

O festival dedica este ano cié:los 
ao Cinema Aus.traliano (197-5-

1 199 5), retrospectiva composfa 

. por vinte ·longatI\etra~~s e vinte 
curtametraxes, adicada a unha 
indústria prestixiosa, con direc
tores como Jane Campion, Fred 
Schépsi, Bruce Bere~for.d, Gi-· 
lliam Armstrnng, Philip Noice, 
George Mi.ller ol.1 Peter Weir, 
absórvidos pola indústr(a de . 
Hollywood;- tm ciclo dedicado 
ao ,prolífü:b rhúsiéo español cría-.· 
dor de máis de cincuenta bandas· 
sonoras, Jose Nieto, integrado 
por vinteduas longam·~traxes; a 
Goran Paskaljevic, gañador da 
espiga de óuro do ano pasado, a 
quen o festival· homenaxea este 
ano coa_sua filmografia comple
ta, dez longametraxes; ao ani
mador belga Raoul Servais, con 
toda a ·sua obra, once curtame
traxes e unha longametraxe e a · 
Massimo Troisi, dentro dunha 

homenaxe postuma a este exce
lente actor e director italiano 
que inclue a proxeción de nove 
longametraxes tanto na sua fa
ceta de director como de acmr. 

A escala de cinema presente no 
festival deste ano é Den Danske 
Filmsl<íle (Copenhague), con. oi
to traballos entre ele~ un do di
rector din::imarqués Lars Von 
Trier. Tamén destaca a sección 
Spanish Aff airs,. composta palas 
cafor~e longametraxes mais re~ 
levantes da produción españoJa 
deste ano. · 

O colofón desta XLI edicion é a 
proxeción da ultima longame
traxe de Stephan Frears, The 
Van (A camioneta), na gala de 
clausura.• 



ANOSATERRA 

De onde partiu o seu interés 
polo tema? 

Pensei en realizar un traballo so
bre a cuestión nacionál, ·para fa
cer unha aproximación ao futuro 
que nos espera. Mais ese porvir 
depende tanto de factores mate
riais como dos ideolóxicos, entre 
eles e moi particularmente da 
conciéncia que os gal egos e ga
legas teñamos de nos mesmos e 
da nosa história. Non é paradóxi
co qu~ para falar da Unión Euro
pea e da mundialización haxa que 
facer unha leitura distinta das 
próprias orixes, pois iso pode am
pliar o degrao de liberdade políti
ca coa que mirar o futuro. Galiza 
non só é a entidade política, cul
tural, económica, xeográfica ac
tual, senón tamén o camiño reco
rrido para chegar até aquí, e na 
interpretación dese camiño non 
nos libramos ainda do ponto de 
vista, hexemónico, da historio
grafia oficial do Estado español. 

Na época á que se refire ese arti
go, e durante séculas, a realidade 
política peninsular estivo formada 
basicam.cnte pol r ino da Galla
ecia e Al Andalus, dous reinos 
distintos, de forma que a Gallae
cia nunca foi musulmana; foino 
tan pouco como pudo selo o terri
tório da Franza actual. Portugal 
foi despois un reino galaico inde
penden te que deviu nun Estado 
moderno, e a formación dos Esta
dos peninsulares constituiu un 
proceso aberto, tan aberto como o 
está o futuro. Comprender iso 
axudará a que Galiza procure a 
centralidade en sí mesma na ne
cesidade de inscribir a súa realida
de nun marco global. 

Que elementos denotan esa im
portáncia do reino de Galiza? 

Durante séculas, como mostran 
con evidéncia as fontes docu
mentai da época, Gallaecia era 
o reino cristián alternativo de fu, 
paña, como se denominaba ta
mén Al Andalus. O reino ocupa
ba todo o território da provincia 
romana galaica. Al Andalus co
m territóri admini trad pol 
r ino mu ulmán n n pa ou da 
C rdilleira Central, nen d Pi
su rga. Gallae ia, ra í chama
d pol árabe e p lo Papado un 
r ino con grande pre enza en Eu
r pa, que incluso se enfrentou 
c n R ma 1 ignificado apos
tólico de Santiago. O bispo com
postelan Cre cónio foi excomun
gado n sécul XI a cau a de e 
conflito. O mesmo bispo que 
trouxo os restos de San Isidoro 
desde Al Andalus a León. Con
tra o mitos do castelanismo, no 
século VIII os galaicos xa chega
ron a Lisboa como recollen as 
crónicas carolínxias. Realmente 
o curioso é que sexa preciso reali
zar unha interpretación acorde 
coas fontes da época, e que ésta 
poida ser .considerada heterodo
xa, cando o que realmente des
virtua o aconteddo é unha' leitu
ra que está ao servizo dunha de
terminada xustificadón histórica 
da necesidade dos Estados penin
sulares tal coma hoxe son. 

Cando remata esa hexemonia 
gala~ca? · 

Con distintas formas. Gallaecia 
foi un reino independente desde 
os princípios do século VIII ao 
1230. D~spois da independéncia 
de Portugal, no 1143; habia dous 
reinos galaicos distintos. Despois 
da caida do Califato ~e Córdoba, 

/ 
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Camilo N ogueira 
'Durante séculas .na península só.houbo 

a Gallaeéia e Al ·Andalus' 
-0- MANUEL VE-ÍGA 

Sobre as orixes da cuestión: nn.cional é o título dun artigo, public;ado recent~menté, en dúas partes, pola re
vista' A Trabe de Ouro no que sobresae unha interpretación:cóñtradiiória coa historiografía oficial españo
la. O seu autor Camilo Nogueira, destaca a necesidade de descubrir os fundamentos históricos da identida
de nacional galega neste momento no que a apertura das fronteiras dos estados constituidos abre novas 
perspectivas para as nacións que teñen a vontade política precisa. 0 traballo sobre ~ que-xira esta conversa 
forma parte dun estudo global centrado especialmente no presente e no futuro de Galiz<l como nacfün. 

ao fin do primeiro terzo do sécu
lo XI, comezou un período de 
inestabilidade política e territo
rial -antes durante tres séculos 
non houbo nada significativo 
que ¡:)oida ser denominado· como 
Reconquista- que culmina na 
toma polo rei galaico Afonso VI 
do extenso reino de Toledo, _ 
máis ou menos o território da ac
tu~l Castilla-La Mancha, que era 

, parte principal de Al Andalus. 
Entre esa ·data ·e sobre 1250 os· 
reinos cristiáns exténdense por 
toda a Península, durante menos 
de dous séculas~ Gallaecia partí-· 

· cipou de xeito sobranceiro neste 
proceso de expansión dos reinos 
crisliáns. A hexemonia castelá 
na coroa centro ocidental, ex-

ceptuado Portugal, comezou en 
1230. Ainda asi, Gali7a conti
nuou a ser un reino, sen reí ex
clusivo. Hai.que pensar en rela
ción con Portugal que os -condes , 
de Portucale erañ membrns da 
dinastia real gálaica, como o po
dían ser os abades de Sobrado·ou 
Celanova, ou que até o 1400 co 
Cisma ~e Occidente, Lisboa co
mo diócese ainda dependia ·da 
metrópole d€ Compostela. Entre 
1250, aproximadamente e 1492, 
precisamente desde pouco des
pois do comezo da hexemonia 
castelá, non !ioubo Reconquista. 

A história convencional non 
recoñece esa direción galega 
dos reinos cristiáns. 

A historiografía oficial responde 
aos· intereses do Estado, e foi 
construida por acumulación en 
momentos -históricos determina
dos, que poden ser escudados, co
mezando pola primeira:parte do 
século XIII, no tempo de Afonso . 
Vlll. Foi éste·o primeiro rei dura
deiro que · tívo Castela como rei
no independente, e durante o seµ 
reinado e pouco despois, o arce
bispo de Toledo Rodrigo Ximé
nez de Rada encetou unha inter
pretación histórica destin~da a 
afirmar a Toledo fronte a Santia
go,· e a Castela como reino real
mente nacente·, ignorando a Ga
llaecia e a Portugal, modificando 
nese sentido vários séculos da 
história peninsular. A sua inter-

pretación interesada foi recollida 
por Afonso X, e constitue ainda 
un dos fundamentos da ideoloxia 
do Estado español. Ideólogos co
mo Menéndez P.idal e Sánchez 
Albornoz beben ainda nesa fon
te, como o fan os seus continua
dores act1.iais cando interpretan o 
estado das autonomías ou as ·na
eionalidtuie.s históricas. 

O galega, língua 
de cultura na península 

Que papel lle outorga á lírica 
medieval? 

. A sua riqueza ·non se explica se 
non se parte da base de que Ga
liza. era o reino hexemónico. Por 
outra parte é unha cousa absur
da, que non sei porque se sigue 
repetindo, dicer que o galego era 
utilizado por ser unha língua 
máis apta para a lírica. O que su
cede é que a cultura da época ex, 
presábase através da lírica, como 
anos despois, cando a autoridade 
real se expresa através de leis, 
comezan a ter importáncia os 
textos lexislativos. O castelán é 
posterior. Lapesa, Menéndez Pi
dal ou Sánchez Albornoz non se · 
explican como o galego era a 
língua de cultura en Castela. 
Pois igual que hoxe o inglés é a 
língua da informática pola exis
ténc i a dos Estados Unidos. 
Afonso X, o Sábio, non facia 
máis que escreber na língua dos 
seus avos. Era fillo de Fernando 
III e neto de Afonso IX que está 
enterrado en Santiago. Femando 
11, o seu bisavó, foi o que lle en
carregou o Pórtico da Glória ao 
Mestre Mateo. Afonso X xa tiña 
o poder no Sul; estaba enfrenta
do políticamente a Santiago, era 
xa un rei castelán, pero falaba 
galega. O galego, tamén foi a lín; 
gua das leis en Portugal e na Ga:.. , · 
liza a do poder nobiliário e ecle
siástieo até a dominación forzada 
por Isabel e Femando.· 

Trazando outra siinilitude, po
deriase dicer ·que Galiza -· foi a 
Castela como Inglaterra aos Es
tados Unidos? No sentido de 
que a metrópoli acabou sendo 
dominada pola colónia, unha vez 
que esta se independizou e se 
asentou nos novos ·terPitórios? 

Irnos ver. Castela parasitou él co
rca central que tiña a sua orixe 
en Galiza. O reino galaico que
d_ou debilitado polo afastamento 
progresiyo de Pprtugal e pola 
instauración de Toledo como 
nova metrópole, dominada por 
Cástela despois d~ ser .i;_omada 
por Gallaecia. -

O certo é que a história do rei
no de· Galiza ape.nas se estuda e 

_as máis das veces aparece mer
gullada no reino de· León. 

O chamado reino Astur-Leonés 
era Gallaecia. Asi era chamado. 
León fo¡ capital nun tempo, co
mo o foi Santiago noutro, sendo 
sempre ·o centro do reino, e mes
mo outras cidades :.-Salamanc"a 
era unha universidade galaica, 
instituida por Afonso IX. Os 
profesores de Salamanca eran 
case todos galegas. Todo isto pa
rece escandaloso para decilo con 
normalidade, pero ·os datos son 
abondosos. Non hai nada de ex
traño en que en certos ,lugares de 
Extremadura, dos que lioxe se 
está a falar moito, se fale galego: 
non estamos máis que ante os 
restos da sua própria língua. • 

¡ ) 

• 
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MANUEL RIV AS 

A cultura de Beverly Hills 
Unha das-COlJ~as máis curiosas 
na linguaxe contemporánea é a 
extensión da palabra cultura. 
Na acepción que consideraba, 
mos máis aquelada, que é a que 
aparece nos diCcionarios, cultu, 
ra viña a ser un conxuni:o de sa, 
beres e coñecimentos acadados 
mediante o estudio, a curiosida, 
de artística e a experiencia vital. 
Na fala popular está moi claro o 
que se quer dicir cando se di de 
alguén, mesmo con ironía: "O 
que lle fai falta é cultura". Ou 
sexa, máis escola, máis anceio 
de saber, e tamén ser un bo ve, 
ciño do mundo. É dicir, non pi, 
sar nin morder a ninguén. 

Pero resulta que ·agora un 
tipo _que fai alarde da súa 
ignorancia non é un "bu, 

no", que é o que foi sempre, se, 
nón que se lle presenta da se, 
guinte maneira: "Fulano ten a 
cultura de non ler". E aquel ele, 
mento que se adica a avasalar 
aos de111ais non é un "mala bes, 

Ese egoísta, primitivo e natural 
sentimento que todos levamos 
dentro, fai que nos consideremos 
amos de todo o reino animal por 
cesión do propio Deus desde o 
mesmo intre da creación, donos 
da· natureza ata confundir depre, 
dación con subsistencia. 

Na actualidade, e no noso 
medio, a actividade cine, 
xética non ten razón de 

ser, transformada nunha loita 
desigual e innecesaria, acaba 
·por nos · presentar, sen escrúpu, 
los, o conflicto de identidade 
entre o instinto depredador que 
todos levamos deI).tro, e. ó máis 
actual convencemento de con, 
servación da natureza, de pro, 
rectores do medio, que o home, 
como ser máis evolucionado de, 
be ter presente. Pero, ¿a quen 
non lle gusta saír ó campo, in, 
vestido do máis primitivo· dos 
instintos e liberarse, por uns in, 
tres, das cargas da conciencia? · 

Por moitas voltas que lle de, 
mos, as marabillas do de, 
porte da caza, que son 

moitas, só un cazador as sabe 
apreciar e explicar sen maiores 
prexuízos;-incluso convencemos 
dos distintos· praceres que ence, 
rra este deporte, desde cando se 
ergue, antes de que despunte o 
día, só para ver como amañece 
no monte, como coa fuxida das 
últim~ estrelas, comezan a apa, 
recer no ceo os primeiros paxa, 
ros, que escollen esta primeira 
hora do día para pasear polas vei, 
gas. O que é cazador sabe narrar 
como ninguén como os agarda, 
como espera ese quebro no ceo 
que os pon a tiro de escopeta, co, 
mo sabe deixarse guiar polo can, 
entre as mestas toxeiras ata que o 
olfato adestrado do animal lle le, 

ta",_ que é o qµe foi sempre, se, 
nón que ten a credencial da 
"cultura da forza". Así, Jesús Gil 
y Gil non é un senyergonza, que 
é o que sería para os meus avós, 
senón q~e exerce a súa propia 
cultura. E dicir, é un auténtico 
ilustrado do gilipollismo. 

-¿Viches que maleducado? -
comenteille outro día a un ami, 
go sobre un tipo que tirou no 
chan unha lata de cervexa e lo, 
go lle deu unha cauce, tendo co, 
mo tiña unha papeleira ao lado. 

/ 

--Non, home non -díxome 
el, que está moi posta- o que 
pasa é que ten unha cultura do 
lixo diferente. 

E aí foi onde eu caín por fin 
na conta do que nos estaba 
a pasar en moitos eidos. 

_Non é que haxa 12erda ou ca, 
renda de cultura. E que existen 
culturas diferentes que un, ae 
tanto andar nas berzas_ da vella 

cultur¡i, non é quen de ver. 

O que eu pensaba que era 
desfeita urbanística n-->n 
é tal senón "cultura do 

cemento e do asfalto", tan au, 
tóctona ou máis que a malcha, 
macla arquitectura popular. 
Desde ese punto de vista, non 
estamos ante un desastre senón 
ante ·unha auténtica eclosión 
cultural, debidamente protexi-cla 
e impul.sada desde as institu, 
ció ns. 

Do mesmo xeito, a conversión 
da_ costa galega nun inmenso 
eucaliptal ob~dece a unha exi, 
tosa política cultural. A cultura 
do eucalipto. Se Christo chama 
a atención do mundo por en, 
volver con plástico o Reichstag, 
¿cómo non ficar abra\ados ante 
esta monumental recreación 
paisaxística, que abrangue da 
ría do Eo ata o Baixo Miño? 
Neste sentido, subvencionar as 
prantacións de eucalipto, mes, 

En tempo de caza 

vanta a presa, e o coello, a lebre 
ou o paspallás saen do seu acubi, 
llo para poñer, fronte a fronte, o 
instinto fuxidizo dun e o ofensi, 
vo do atento cazador. 

8e a caza non fose unha for, 
ma cultural, unida desde a 
máis profunda anti.güidade 

ó home, non sería, como é, o te, 
ma principal dun grande número 
de obras de arte, desde os caza, 
dores das pinturas rupestres ós 
bodegóns máis modernos_, pode, 
riamos nomear aquí máis dun 
cento de cadros onde a valentía 
e a destreza se enxalzan como 
valores fondamentais do home 
fronte ós animais. Ata este vira, 
ventos saído da imaxínería po, 
pular, que adorna moitos tella' . 
dos de Galicia, na silueta recor, 
tada como sombra proxectada 
contra o ceo, amósase o tesón, a 
prudencia e a serenidade con, 
xuntada do home e o can dispos, 
tos a acadar a peza. En rodas as 

formas de e~presión, a caza é 
exaltada como doi;ninio do ho, 
me sobre o medio, el está por 
encima de todo, o cazado é seu e 
o can está ó ~eu servicio. 

Tamén a min me gusta a caza, 
pero non a do home armado 
e ben parapetado contra o 

ánimal que se defende sen máis 
~uda que o seu instinto. Gústa, 
me saír ó monte, seguir un ras, 
tro evitando ser descuberto, 
acercarme ó animal case ata to, 
calo, espialo no seu ambi~nte, 
sen que el se decate da miña pre, 
senda, sentir ós cans uliscando 
entre a5 matogueiras, e con eles 
sentirme, tamén eú, dono da na, 
tureza, ata que o animal se pon _ 
no punto de mira, e entón, sen 
darlle tempo a decatarse, apertar 
o gatillo da rriiña cámara foto, 
gráfica, cambiando o tiro de es, 
copeta polo disparo do obtura, 
dor, inmortalizando, na _vez de 
matar, ese instante cume de ta, 

mo con fondos da Comunidade 
Europea destinados ao cultivo 
de especies autóctonas, respon, 
de a unha clara preocupación 
intelectual. A de pular a plura, 
lidade galeguista, ancorada en 
dúas pólas. A de Carballo (Ca, 
lero) e a de_ (Ramón) Piñeiro. 

Comprendo tamén agora as 
declaracións do presiden, 
te da Xunta encol do tra, 

tamento de residuos, coa súa 
cultura defensa da moi monu, 
mental incineradora proxectada 
en Cerceda para queimar o lixo 
de toda Galicia. "Isto non é Be, 
verly Hills". É dicir, nós vemos 
as súas películas, imitamos a úa 
política e mesmo comemos co 
seu Ketchup, pero que non nos 
veñan a colonizar con historias 
de cornpost e reciclaxe. En 
asuntos de lixo, iremos ao noso 
aire con moitas cinzas e dioxi, 
nas a esgalla sobre o ceo de Ga, 
licia. Desenvolveremos con ar, 
dor unha cultura propia.• 

FRANCISCO A. ViDAL 

do rastrexo, cando perseguido e 
perseguidor se poñen cara a cara. 

Cambiar a escopeta pola cáma, 
ra de fotos, non impide o dis, 
frute da persecución, como 
tampouco impide o uso dos 
cans ben adestrados, nin o Ptª' 
cer 9e colgar eses trofeos que 
tanto gastan a .todo bo cazador, 
nas paredes do salón da súa ca, 
sa; só que neste caso, na vez 
dunha cabeza disecada, colga, 
riamos un cadro no que se pode 
ver unha lebre fuxindo d~ can, 
un paspallás levantando voo, 
un xabaril correndo de fronte, 
un cerv9 brincando ó teu ca, 
rón ... unha verdadeira aventura 
chea de emoción. 

Xa sei que dar consello.s non 
costa diñeiro, e os que 
nunca tivemos escopeta 

falarnos moito de boca para fóra, 
pero, ¿a quen non lle parece un
ha boa idea este troco? • 

Manuel 
Lourenzo 

ANOSA TERRA 

'O erro do teatro galega 
actual é non sair da rutina' 

Que está a ler nestes momentos? 

c ma empre vário libro e a 
maioria relacionados co teatro. Es, 
tou lendo Teatro ruso contemporá, 
neo (ADE), unha compilación d 
obras ru as, Manual e escolma da li, 
rerarura dramática galega, de Ma, 
nuel Vieites (Sotelo Blanco) e es, 
tou relendo Teatro do Esquilo, un, 
ha edición portugue a. Saindo do 
teatro, estou relendo a Nietzsche, 
nunha compilación da sua obra. 

Que recomenda para ler? 

Paréceme fundamental Nietzsche 
e, para quen teña a oportunidade, 
descobrir a Heiner Müller e comi, 
nuar co teatro a través de Koltés 
ou o austriaco Berhand. 

Que pode aportar o teatro lido? 

É unha fonte de coñecemento. 
Axuda a construir un mundo e 
transladar as tuas inquedanzas a un 
mundo fictício. É un enconrro co 
autor nun mundo con truido p r 
el pero que ten unha enorme ri, 
queza por descobrir. A diferéncia 
coa representación teatral é que o 
espectador ten que conformar e 
coa opción dese texto que se lle 
apresenta. A leitura de obras de 
teatro é unha das afeizón que 
máis civilizan nunha sociedade 
deshumanizada polo liberali mo. 

Vive un bon momento o teatro 
galego? 

Poderia se non fora pola rutina. 
Todas as compañias ensaiamos ao 
mesmo tempo e coincidimos ao 
apresentar as obras. A tempada 
convértese nunha cerimónia preví, 
síbel. Non hai contraste co mundo 
do espectador, o teatro non se con, 
taxia do que se vive na sociedade. 
Esa visión lírica ten que romperse 
se se quere ter un teatro real. 

Considera primordial a interven .. 
ción pública no teatro? 

Fundamental, non só para o tea, 
tro, senon para todas as artes. Coi, 
do que, no momento que atravesa, 
mos, as artes son un xeito de vivir. 
Senon que alternativa queda? Sen, 
tarse nun sofá e adormecemos co 
que nos oferece a televisión?+ 

Autor e Director teatral ( 1943 , Ferre ira· do 
Valadouro)_ 

Obras destacadas: Traxicr1media do vento de 
Tebas namorado dunha forca, Crónica do sol 4e 
inverno, A larva furiosa e Fvrzas eléctricas . 

Montaxes destacadas: Viva Lanz:arote, Todos 
os filias de Galaad , Hostia , de Armando Cota

relo Valledor e Pa , de Vicente Monroto. 
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na CORUÑA 

O Trinque 
As San Luc;a.s de Mondoñedo 

Feiras e festas con reminis
céncias medievais, nas que 
se poden degostar os princi
pais produtos da Montaña e 
da Mariña, mercar a artesa-

.. nia tradicional e xoldeaT co
as mellores atraccións musi
cais. O Dia Grande é o Ven
res 18, pero continuan toda 
a fin de semana. • 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

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

Betanzos 
•MÚSICA 

S!NFONICA 
DE ÜALIClA 

O Venres 18 de Outubro ás 
8,30 do serán na lgrexa de 
San Francisco, a Orquestra 
Sinfónica de Galicia inter
pretrá obras de Yillalobos e 
Beethoven. Dirixe Víctor 
Pablo e acompaña Antonio 
Meneses no violonchelo. 

A Coruña 
•CINEMA 

PAULO BRANCO 

O Centro Galego de Artes 
da lmaxe fáille homenaxe 
ao produtor portugués Pau
lo Branco. O ciclo oferta fi
tas de nomeados directores: 
Conversa acabada (Portu
gal 1981) deJoao Borelho 
(para o Xoves 17); Na ci
dade branca (Portugal-Sui
za, 1983) de Alain Tanner 
(Mércores 23 e Xoves 24) e 
Border line (Franza-Suiza, 
1991) realizada por Daniele 
Dubroux (para o Mércores 
30) e O dia do desespero 
(Porrugal-Franza, 1992) de 
Manoel de Oliveira (Xoves 
31). As sesións comezan ás 
20, 15 h. de Martes a Ven
res e ás 18,30 os Sábados. 
A entrada custa 200 pta., 
100 pta. con Carné Xove. 
O teléfono do CGAI: 
(981) 20 34 99. 

RIPSTEIN E 
O MELODRAMA 

Dous filmes do director me
xicano Arturo Rip tein nes
te ciclo do Centro Galego 
de Anes da Imaxe. O impé
rio da fortuna ( 1985) con 
guión de Paz Alicia, que pa
san o Marces 22, e Tempo 
de morrer ( 1965) con guión 
de Gabriel García Márquez 
e Carlos Fuentes, para o 
Martes 29. As duas sesións 
abren ás 20,15 h. A entrada 
val 200 pta, ou 100 pta. para 
os que leven o Carné Xove. 

•MÚSICA 

CUBANA DE ONTE A 
HOXE 

O Xoves 1 7 no Teatro Ro
salia Castro, pódese escoi
tar un programa de música 
cubana de con pezas de to
do o século a cargo de duas 
figuras sobranceiras da ópe
ra cubana: o tenor Anto
nio Lázaro e a soprano Lá
zara Maria Lladó. 

S!NFONICA DE ÜALIClA 

O Martes 22 ás 8,30 do se
tán no Teatro Rosalia Cas
tro, con obra de Handel, 
Mozart e Haydn no progra
ma. Dirixe David Quiggle 
con Massimo Spadan:o no 
violin. A Orquestra Sinfó
nica de Galiza volta actuar 

Carteleira 
~ A BRIGADA D0 SOM-

.. . ., ·' H' 
tan ruin como caberia supqñér> noneame~icarl~"clefe~den o planeta: 

BREIRO. O .vello estilo do 
cine negro. Só Palmintieri consegue 
dar brillantez ~o seu papel. Realiza
da con dignidade, non logra <;star á 
altura das obras mesttas do xénero. 

.. ~ ·~ CANcf~~~t0 'im · 
~CAR!.A. Un condÜfC:ir 'de 
autobús escocés namorase dunha 
rapaza nicaragÚana. Kem Loach 
perde o fio narrativo nalguhha das 
proclamas sandinistas. . 

Nen nlái5 cíiiica,; ~éri''in,áis pro,; nortea- . 
mericana qu~ calqµer telediári?.. - . 

~ FEELING MINNESOTA. 
A história de dous irrnans, roáis 

ben rorpes, e unha rapaza guapa. A 
norteamérica profunda, carente de 
princípios éticos, imelixéncia e hixie
ne corporal, retratada con humor. 

IEJf'i BORRASCA BRANCA. 
Uns rápaces embarcan qun 'Írf;~ 

leiro escala norce-amet:icano para 
percorrer o Caribe nunha .viaxe de 
iniciación á vida adulta, pero remata 
en rraxédia. Exaltación dos valores da 
xuventude americ,ana: solidariedade, 
compañeirismo, anti-comunismo .. . 

·~ BELEZA RÓUBADA . . · 
~ Unha JÜ~za de dazanove 
anos vi.axa a ltálía para perder a 
virxinidade e av~riguar quen é o 
seú pái. Ambiente de artistas. Ulti
mo filme de B.ertoluccL 

lkiJf'. PHENOMENON. Por al-

.INTIMO E 'PERSOAL. 
~ Unha xo'ven reporteira de te
levisión (Michel1e Pfeiffer) e un 
veterano xornalista· que non se 
amolda á censura das grandes cade-gunha razón descoñecida un 

bon tipo, sen demasiadas luces 
(John Travolta), convértese nun ser 
super-intclixente. lso cáusalle al
guns problemas. A pelkula non é 

~ INDEPENDENCE DAY. Os 
extraterrestres atacan a terra. Os 

. as (Robert Redford). Contén apon
tes críticos, ental:ados en non pou
cos tópicos. Tamén acusa unha 
grande falta de ritmo. + 

na Coruña o Xoves 24 ás 
8,30, no Pazo de Congresos 
con pezas de Villalobos e 
Beethoven, destavolta bai
xo a dirección de Víctor 
Pablo e co violonchelista 
Antonio Meneses. 

THE CHIEFT AINS E 
CARLOS N UÑEZ 

Yeñen apresentar o seu no
vo disco Santiago, o Do
mingo 20 no Coliseum. 

GLORIA EsTEFAN 

Apresenta o seu disco Des
tinity o Martes 22 no Coli
seum da Coruña. As entra
das pódense coller nas ofi
cinas de Caixagalicia por 
4.000 pta. 

•XORNADAS 

POBREZA? TI T AMÉN 
ES RESPONSABLE 

A Rede Galega de loita contra 
a pobreza e a exclusión social, 
organiza até o 20 de Outu
bro no Forum Metropolita
no (Parque Europa), unha 
semana de sensibilimción co 
título Pobreza? Ti tamén es 
responsable, que comprende 
exposicións, proxeccións de 
pelfculas, charlas, mesas re
dondas, xogos infantis, etc. 
No tocante ás exposicións 
poderanse visitar as de foto-

grafias da Asociación Gale
ga de xornalistas gráficos e a 
dos colectivos da REGAL. 
O Xoves 17 ás 8 do serán, 
pasan o filme Lady Brid_, 
Lady Bird de Ken Loach, e 
ao remate o sicólogo Jesus 
Medin abrirá un debate. O 
Yenres e o Sábado celebran 
unhas xomadas técnicas or
ganizadas sobre as Rendas 
mínimas de inserción 
social, que cantan con po
néncias de Catalunya, Eus
kadi, Madrid e Galiza. Trá
tase de revisar despois de 
cinco anos da implantación 
en Galiza da Renda de Inte
gración Social, os resultados e 
comparala coas rendas se
mellantes dourros lugares do 
Estado. O Venres ás 8 do se
rán Jordi Estivill pronuncia
rá unha conferéncia sobre A 
pobreza en Galiza, e o Sá
bado ás 6, pódese asistir a 
un debate a cargo da Aso
ciación Chavós, para o de
senvolvimento pedagóxico. 
O mesmo Sábado ás 8 pro
xectan a fita Ameos sen ceo 
de Tim Hunter. O Domingo 
20 xomada infantil, e con
tará con xogos, conta-con
tos, unha mesa redonda e 
representación teatral. To
dos os actos son de asistén
cia gratuita, agás os das xor
nadas técnicas para as que 
hai que inscreberse no 
(981) 22 67 35 en horário 
de 9,30 a 13,30 h. 

Cospeito 
• POESIA / MÚSICA 

TORRE 
DA-CAL DA LOBA 

O Sábado 19 a partir das 6 
do serán, no coléxio Virxe 
do Monte, celebran un fes- . 
tival de poesía e música pa
ra reivindicar a restaura
ción da Torre da Cal de 
Loba. As asociacións Xer
molos de Guitiriz, Pena de 
Rodas de Outeiro de Rei, 
Aquilino Iglesia Alvariño 
de Moimenta e as Brigadas 
para a Defensa do Patri
mónio Chairego, organizan 
o recital poético que conta 
cunha tremenda embaixa
da: Antón Grande, Eloi 
Caldeiro, Paco Martín, 
Manuel Maria, Xúlio Xiz, 
Lois Diéguez, Carmen 
Blanco, Marica Campo, 
Xosé Maria Álvarez Blaz
quez, e ainda algun máis. 
O festival tamén oferece 
unha demostración de bai
le, a intevención de Alfon
so Blanco, prt:sidente de 
Xermolos, e de remate a 
apresentación Muiñeira 
da Cal da Loba composta · 
por Xavier Gómez Santiso 
Puchi. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

ÜALlCIA EN FOCO 

Até o 30 de Outubro no 
Centro cultural municipal, 
pódese visitar a séptima 
edición do certame Galit:ia 
en foco que arteUa o Clube 
de I.mprensa de Ferrol, e 
que expón unha escolma 
de 118 obras. 

MUNDO PRETO 
PRETOMUNDO 

Xaquin Marin expón a sé
rie Mundo preto:..preto mundo 
até o 23 de Ourubro na Ga
leria Sargadelos, para cele
brar os 25 anos debuxando. 
Os deseños son unha crítica 
ao mundo preto, o do racis
mo, a corrupción, a fame, 
etc, como inxustizas corrixi
be is da nosa sociedade. 
Abre en horário de 11 a 2 e 
de 5 a 10 de Luns a Sábado. 
Domingos de 12,30 a 2,30. 

Lug_o __ _ 
• EXPOSICIÓNS 

UN ARQUIVO DE CINE 

O Arquivo Histórico Pro
vincial de Lugo abriu o pa
sado Xoves 10 a mostra -Un 
arquivo de cine: o Arquivo 
Histórico Provincial de Lugo e 
o centenário do cinematógrafo. 
A mostra vai estruturada en 
catre capítulos, o primeiro 
adicado a arquitectura cine
matográfica titúlase Os cine
matógrafos e recolle unha sé
rie de fotografias e planos de 
cines da cidade. O segundo 
A administración monstra a 
través da documentación, as 
relacións entre cinema e ad
ministración, de subvención 
e sobre todo de censura. 
Outra sección As películas 
oferece cartazes, programas 
de man, folletos e fotogra
fias de artistas, e placas para 
proxectar entre outros enga
dos. O derradeiro capítulo 
Os afeccionados pretende 
am,osar o int~rese polo cine
ma na cidade, tanto para 
asistir ao cine como para 
convocar, desde asociacións 
e cine clubes, festivais e 

mosrras cinematográficas: 
Ainda nesta mostra expó
ñense cámaras antigas e lan
ternas máxicas, e pásase un 
vídeo con imaxes de Lugo, 
rodadas entre 1929 e 1976. 

MULLERE 
UNIVERSIDAD E 

A sá de exposición de Caixa
galicia abre até o 31 de Ou
tubro, ista mostra .artellada 
pala Comisión do V Cente
nário da Universidade. 

POR NARICES 

Mostra de eséncias e fra 
gáncias naturais, até o 2 7 
de Outubro no Museu Pro
vin~ial de Lugo. 

M .. .artn. 
•TEATRO 

XORNADAS DE 
llTERA TURA INFANTIL 

A Aula de Teatro do Cam
.pus de Pontevedra colabo
ra co Ateneo Santa Cecília, 
nunhas xomadas de anima
ción á leitura que oferecen 
o Venres 18 ás 7,30 so se
rán, a representación dos 
cantos O parrulo feo, A nena 
dos mistos e O r:raxe novo do 
emperador, os tres de Hans 
Cristian Andersen. Para 
maior información pódese 
chamar ao: (986) 88 02 83. 

Narón 
•TEATRO 

COMO -EN IRLANDA 

A produción máis recente 
do Centro Dramático Gale
go basease en textos galegos 
e irlandeses, de Vilar Ponte 
e de John M. Synge, e vii 
dirixida por Quico Cadaval. 
Pódese ver no auditório mu
nicipal de Narón, Xoves 17 
e Sábado 19 ás 8 do serán, e 
Yenres 18 ás 11 da mañá. 

Ourens,e 
• EXPOSICIÓNS 

COLLA GES 

De Alfredo Alcain, Was
hinton Barcala, Ángel Bo- . 
farull, Tono Carbajo, Al
berto Datas, Jorge Galindo, 
Gerardo Rueda e Esteban _ 
Vicente. Na sá Marisa Ma
rimón até o 31 de Outubo, 
de 12 a 14 e de 18 a 21 h. 

A Pontenova 
• EXPOSICIÓNS 

Al, CARMELA 

Por T alia Teatro o Sábado 
18 de Outubro. 

Pontevedra 
•CINEMA 

SEMANA CUBf\NA 

O Cine clube Pontevedra 
ainda oferece duas películas 
dentro do ciclo cubano. Os 
pases son en versión orixi
nal con entrada de balde na 
sá de Caja Madrid: o Xoves 
17 ás 19,45 e ás 22,15 pasan 
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Debuxos de 
Pe re jau me 

no CGAC de 
SANTIAGO 

Cluas mediametraxé's: Mada
gascar ( 1994) interpretada 
por Zaida Castellanos e 

·Laura de la Uz, e dirixida . 
por Fernando Pérez; e A on
da na que actuan Xen_ia . 

. Cruz e lgor Urquiza, dirjxida 
en 1995 por Enrique Alva
rez. O"Venres 18-, derradeii-O" 
dia, ás 20.45· e ás 22,15 h., 
·pasan un vídeo documental , 
de Estela Bravo; Os exclui
bles cl,lbanos (57') sobre ·os 
miles de detidos cubanos 
que están en prisión en 
USA sen cargos, nen proce
so ne~asisténcia legal, nal- , 

:guns casos até 10 anos. Ao 
remate. do. primeiro pase, ás 
.2!;45 h. terá lugar un coló

. quip. Maior información no 
W86) 85 95 84. 

BAO LIEUTENANT 

Dirixida por Abe! Ferrara 
(USA 1992) e interpretada 
por Harvey K~itel. Pásaa o 
Cine clube Pontevedra en 
versión orixinal subtitulada 
en castellano, o Mércores 
23, ás 20,15 e ás 22,15 h, 
na sá de Caja Madrid. 

• EXPOSICIÓNS 

TACTO VISUAL 

A primeira mostra indivi
dual da pintora Lola Solla 
na sua vila natal, comprende 
un total de vinte obras de • 
grande orixinalidade realiza
das nos últimos dous anos. 
Lola Solla ten o segundo 
prémio de pintura dü Con
cello de Cambre e unha das 
becas para Novas valores da 
Depuración de Pontevedra. 
Amostra pennanecerá aber
ra até o 3 de Novembro na 
sá de Caja Madrid, en horá
rio de Luns a Venres de 19 a 
21,30 h, Sábados de 12 a 14 
e de 19 a 21,30, e Domingos 
e feirados de 12 a 14 h. 

•MÚSICA 

CUBANA DE ONTE 
AHOXE 

O Sábado 19 ás 8 do serán 
no Teatro Principal co ·ga
llo do Dia da Cultura Cu
bana que é o 20 de Outu- -
bro. O p~ograma compren-
de un percorrido cronolóxi-
co que será executado por 
dous importantes intérpre
tes da ópera cubana, Lázara 
María Lladó (soprano) e 
Antonio Lázaro (tenor). 

Póvoa do C. 
•TEATRO 

MI GALLAS 

O grupo de Pontevedra ac
tua n:o instituto o Sábado 

Co.nyocatórias 

CERTAME DE VIDEO E MEDIO 
~BEN1E 

O cine clube chantadino Os Papeiros 
- convoca en colaboración coa agrupa

ción ecoloxistc:. Xe"Vale, o segu_ndo Cer
til.me de vídeo e medio ambente nas 
modalidades de reportaxe (ou denún
cia) e dramatización sobre o meio am
biente. Desde a descripción dun rotei
ro meioambient_al, entamo paisaxístico 
ou ecolóxico, á.té a denúncia dun ver
tido,_ pa_sando por dramatizacións 
cunha pequena trama relacionada co 
meio am~iente. Os Papeiros proxecta-· 
rá todos os vídeos dentro das vindeiras 
Xornadas de Cinema e Medio Am
bente das que organiza ~ VIII edición 
no mes de Decembro en Chantada. O 
año pasado todos os vídeos recibidos 
tiveron que_ ver cos :vertedeiros incon-

. ·trolados. Para dar unha oporrunidade a 
todos os interesados, Os Papeiros em
presta 1.mha cámara de vídeo por un 
ou vár(os días. Como prémio, sen dota
ción económica debido as caréncias 
monetárias e a falta de subv~r.cións, 
estabelécense os Lobos de cinem¡¡, -re- . 
produción dun lobo e unha cámara de 
cinema. As fitas, que non poden esce
der de meia hora nen baixar dos cinco 
minutos, deberán apresentarse antes 
do 1 de Decembro no apartado 35 de 
Chantada. A votación dos prémios é 
popular, votarán os asistentes ás Xor-

nadas de Cinema e Medio Ambente. 
Lembrar que moitos ecoloxistas nace
ron ao carón dos audiovisuais de Félix 
Rodríguez de Lafuente, medraron entre 

· pelícÜla·s míticas· como Derzu Uzala (O 
Cazador) ou as_máis modernas O Urso, 
Goriias na néboa, Un lugar chamado 
Milagro, O Síndrome de China ... " 
Maior información no (982) 16 25 82. 

lNTRODUCION A ARTE 
CONTEMPORAN~-'.\ 

"Cén_g-ase nuri.ha reflexión sobre aspec
tos da arte .e qo pensamento das van
gardas históricas, tratando de facer un- · 
ha releitura desde hoxe, que ·poida 
achegarnos novas dimensións das suas 
criacións artísticas. T rátase, a traves de 
dez confer_éncias impartidas por presti
xiosos especialistas, de avaliar a sua sig
nificación e irradiación no futuro, e 
perguntarnos, desde esta derradeira par
te do século, até que ponto se cumpriu 
o seu proxecto e se esvaeceron aqueles 
compromisos orixinados nun tempo 
que fo¡ quizais o máis convulso ae toda 
a arte cont1m1poránea". Asi apresenta 
Mª Luisa Sobrino o curso Aproxima
cións a criación, dez conferéncias sobre a 
arte contemporánea até a primeira 
Guerra mundial, no CGAC até o 4 de 
Xuño de 1997. A prime ira das charlas é 
precisamehte á introdución de Mª Lui
sa Sobrino, iste X(.')ves 17 ás 7 do serán, 

· que precede á Ele Francisco Jarauta As 
· orixes d.a reflexión estética. No mesmo' 

curso falatán sobre expresionismo, futu
rismo, cubismo, dadá, surrealismo ou 
c'onstrutivismo, entre outras tendén
cias, os entendidos Javier San Martín, 
Valeriáno Bozal, ]. Antonio Ramírez, 
Lucía García de Carpí, Ángel Gonzá
lez, Juan José Lahuerta e Manuel Galle
go. As charlas, unha por mes, terán lu
gar no CGAC ás 8 do serán, con entra
da libre para estudantes ou unha matrí
cula de 3.000 pta. Máis información no 
CGAC: .Valle lnclán, s/n. 15704 San
tiago de Compostela. Teléfono (981) 
54 66 OO. Fax (981) 54 66 05. . 

MONHOR DE TEM PO LIBRE 

Cunha fase teórico-prática de 200 horas 
e outra prática de 14 días de actividade 
nun acampamento, acádase a titulación 
de monitor de tempo libre, homologada 
pala Xunta de Galicia. O curso, que te
rá lugar durante Novembro e Decembro 
de 1996 e Xaneiro e Febreiro de 1997, 
fica aberto aos maiores de 18 anos que 
abonen a matrícula de 24.000 pta. en 
tres pagos: 12.000 antes de comezar, 
6.000 en Decembro e outras 6.000 en 
Xaneiro. Hai un descanto do 10% para 
sócios dalgunha das asociacións viciñais 
da Federación Eduardo Chao. Os inte
resados poden faq:r a inscrición antes 
do 22 de Novembro en Pasatempos S. 

Coop: Ecuador, 60. 36203 Vigo. Teléfo
no (986) 22 92 17. Ou na Federación 
de AA.VV. Eduardo Chao: Praza da 
Princesa, 7. 36202 Vigo . T e léfono 
(986) 22 72 96. 

AULA DE TEATRO DA UN!VER, 
SlDADE DE VIGO 

Dentro dos Cursos complememários da 
aula de teatro, un de iniciación ao tea
tro e outros de criación dun espectácu
lo teatral. Iniciación ao teatTo dura 168 
horas, do 28 de Outubro desee ano ao 
5 de Xuño de 1997, distribuidas Luns e 
Xoves de 19 a 22 h . no salón de actos 
da A.VV. da Salgueira. O outro curo, 
Criación dun espectáculo tearral ocupa 
66 horas, Venres de 19 a 22 h, do 8 de 
Novembro de 1996 até o 6 de Xuño de 
1997, tamén na A.VV. da Salgueira. 
Os profesores son,: Isabel González Mu
ñoz, Mercedes González Gil e Leonel 
García Laborde. Para participar hai 
que facer a matrícula (2.000 pta, 1.000 
para aluno , profe ore PA da Uni
versidade d Vigo) antes de finais de 
Outubro na Secretaria dos Cursos 
Complementários: Oporto l. 36201 
Vigo. Maior información obre a ma
trícu la no telf. (986) 81 36 25 d Vi
go, (986) 80 18 00 de P ntcvedra, ou 
(988) 25 11 11 de Ouren e. Para o 
contido dos curso , chamar a Merce
des González ao (986) 29 93 68. + 

h , e Domingos e festivos de 
11 a 14 h. 

ÜALICIA. NAS ORJXES 
DUNHA CULTURA 

Mosna etnográfica aberta 
no Museu do Povo Galego 
até finais de ano. 

LA DESAPARlCION 
DE WENDY 

Captatio Benevolentiae 
interpreta a peza de Josep 
Benet i Jornet, cun estenso 
elenco, do 23 ao 26 de Ou
tubro, en sésións que co
mezan ás 10 da noite, na 
Sala Galán. 

adicada a cultura tradicio
nal mariñeira que recolle 
mosrras de diversas arte de 
pesca, embarcacións e len
das, entre outros engado . 
Ainda na Aula Etnográfi
ca, pódese vi itar a mostra 
A cultura do pan. 

CAMILO ÜTERO 

· O a;tista galega abriu a 
programacion do Audicó
rio de Galiza, expoñéndo 
obra ao pairo no treito 
que vai desde a Faculdade 
de Económicas até o pró
prio auditório: Ali póden
se ver unhas 300 obras en- · 
tre debuxos, tapices , es
culturas, gravados e cerá
micas, baixo título A cria
ción do mundo. A sá do au
ditóriQ abre de Martes ~ 

Soutomaior 
• EXPOSICIÓNS 

REALISMO NAS 

Pinturas de Diego de Gi· 
ráldez no Castelo de Sou
tomaior. Até o 27 de Ou
tubro d~ 10 a l e de 4 a 8. 

19 ás 19 horas co seu es
pec tác u Lo de humor O 
cantante e as mulleres 

Santiago 

de obra sobre papel. Cunha 
linguaxe fria e persoal mos
tranos obxetos insólitos 
que anwliados e descon
textualizados achégannos 
a abstracción. 

·· Domingo de 12 a 19 h ., 
Luns pecha. Até finais de 
Outubro. 

.•MÚSICA 

Vig_o ___ _ 
•CINEMA 

A RAlÑA COS BANDICOS 

TRADJCION E 
MODERNIDADE 

Caixavigo abre a segunda 
entrega da rno era A arte 
galega na colección Caru
vigo. Permanecerá ab rea 
até o 27 de Outubro con 
case 50 cadros e 10 escultu
ras do encadradas no tempo 
que vai de 1923 a 1944. 
abre de Luns a Venres de 
18,30 a 2 I ,30, Sábado de 
12 a 14 e de 18 a 21,30 e 
Domingos de 12 a 14 h. 

No castelo 
de 
50V10MAIOR 
eJtposición 
de Diego de 
Giráldez 

• EXPOSICIÓNS 

TERESA MORO 

A artista madrileña prese-n
ta na galería Trinta a sua 
primeira exposición indivi
dual na Galiza con máis 
dunha dúcea de lenzos e 
unha interesante escolma 

XOHAN BRION 

Amplitude-Contratempo, 
víde0-instalación deste 
noiés na Sala Galán do 14 
ao 19 deste mes e 19 a 22 h. 

ANTON CAAMAÑO 

REAL FILHARMONIA 
DEÜALICIA , 

.O Xoves 17 ás 9 da noite 
no Auditório de Galiza, 
baixo a dirección de Maxi
mino Zumalave e coa mez
zosoprano Teresa Berganza. 
O programa .comprende 
obra de García Abril. 

CoNCERTa3 DIDACTICXY3 
ISABEL RUEDA 

Expón obra na galería Ba
celos até o 28 de Outubro. 

O ES~UD2 DA ·GALIZA· DE

SEAADQ POR CASTELA9 

EN INSftNIA 2U Q.tA vE!R2 

Expón, baixo o_dtulo de 
Na boca do estómago, as 
suas pinturas no pub Mo
dus Vivendi até o 11 de 
Novembro 

. No PAIS DA AUGA 

. Cadros de Baranga durante 

. o mes de. Outubro. na Fun
dación . Sotelo Blanco. 
Abre de Luns a Sábado de 
9 a Í3,30 e de 16 a 19,30 h. 

Coa Orquestra Filharmó· 
nica de Moravia, o dia 23 
de Outubro ás 11 da mañá 
no Auditório de Galiza. 

.. THE CHIEFTAINS.E 
CARLOS NUÑEZ 

Dirixida por She}<llar Kapur 
(Bandit QueetJ. India-Gran 
Bretaña, 1994. 115'), sobre 
a figura de Phoolan Devi 'A 
rai.ña dos bandidos', tanto 
na versión de muller homil
de raptada po·r orde das cas
tas superiores nunha aldea 
índia, como na de lexendá
ria defensora dos oprimidos 
instalada nas montañas a 
carón do río Chamba!. O 
Mércores 23 ás 20,30 h., en 
versión orixinal subtitulada 
en castellano, no cine Sale
sianos, pero dentro da pro- ' 
gramación ao Cine clube 
Lumiere. Entrada a 400 pta. 

ÜS NOVOS 
DO CINEMA ESPAÑOL 

CARRA CELAS 

Expón na galeria Sargade
los de Vigo até o 25 de Ou
tubro. 

Chaveiro: 
Prezo_ 500 pto + -160 pto 

de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pto 

Pagamento o meio de selos de 
correos ou ingreso no conto 

de Caixo Golicia 

2091 0501 
683040001024 

Solicito o contidode 
que desexes ao 
Apdo. 1371, 

36200 de Vigo. 

CAMPUS STELLAE 

Arnulf Rainer expón a sua 
montaxe Campo de estrelás 
no primeiro andar do 
CGAC. Ali permanecerá 
até o 8 de Decembro. Abre 
de Martes a Sábado de 11 a 
10 h, e 09mingos e festivos 
de 11a14 h. 

TRES DEBUXOS 

. Obra de Perejaume até o 8 
de Decembro no Dobre Es
pácio do CGAC. Abre de 
Martes a Sábado de 11 a 20 

·Apresentando o seu novo 
d_isco Santiago o Luns 21 á~ 
9 da -noite, no Pazo de 
Congresos (San Lázaro) . 

•TEATRO 

LADRAREMOS 

Por Áncora Produccións, 
os dias 17 e 18 de Outubro 
no Teatro Principal. 

ENTRE BASTIDORES 

6 guion de Dorotea Bárce
na interpretada por Teatro 
da Lua, Luns 28 e Martes 
29 ás 10 da noite no Tea
tro Principal de Santiago. -

Os vindeiros títulos deste 
ciclo son Antártida de Ma
nuel Huerga, para o.Martes 
22, e Entre rojas de Azuce
na Rodríguez, que é o derra
de iro filme e cae no Luns 
28. Os pases son en versión 
orixinal no auditório do 
Centro Caixavigo ás 8 do 
serán. As billeteiras abren 
ás 6 e a entrada val 200 pta. 
Maior información no: 
(986) 22 34 30 ou 43 11 33. 

• EXPOSICIÓNS 

WLTURA MARIÑEIRA 

A Aula Etnográfic~ de 
Saiáns acolle unha sección 

ANSIOMJ:TRIA 

Ángel Cerviño realirnu 
entre 1995 e 1996 unha sé
rie de !enzas con técnica 
mesta que ago ra agrupa 
baixo o nome de Ansiome
tria, e que expÓn até o 29 
de Outubro na sá Ad-hoc. 
Abre de 11 a 13,30 e de 18 
a 21,30 h. de Martes··a 
Venres, ·Luns de 18 a 21 h, 
e Sábados de 12 a 14 h. 

COLECCION LAXEIRO 

O terceiro andar d3 Casa das 
Arres acolle de xeito perma
nente, a colección legada 
polo pintor ao Concello. Po; 
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A obra de 
teatro 

Ladraremos 
de Áncora 

Produccións 
en 

SANTIAGO e 
VtlAGARCIA 

Milladoiro 
oferece dous 

concertos 
didácticos o 

Martes 22 
en VIGO . 

ANOSATEBRA ... ; .................... •'• ................. .-. •·• ............. ~ ..................... •..; 

Anúncio~ de balde 
• Oferécese monitora con 8 anos de 
experiéncia para clases de baile gale
go en Vigo e comarca. Telf 20 00 58 

• Kañacore. Programa de música 
combativa en Cuac! (FM 103.4), 
Venres noite, 8 a 9. Envíanos o teu 
material (non só musical) para di
fundilo ao máximo. Apartado 4669. 
15080 A Coruña. Resposta segura. 

• "Portugueses de merda! Estas 
duras palavras eram dirtgidas por al
gum membro do público contra os in
tegrantes do MOL {Movimento Defe
sa da Língua)" lnteira-te do aconteci
do no encerramento do congtesso do 
ILG pola Gralha. Distribue-se já o nú
mero 13. E gratuito . Apartado 678. 
32080 Ourense. 

• Licenciado dá aulas partiéulares 
de llngua .e literatura galega e es
pañola, latín, francés, portugués, 
catalán , história e toda clase de 
comentário de textos . BUP , FP, 
COU , ESO. Teléfonos (986) 20 11 
70/20 23 51 . 

• Quique. Electricidade e repara
cións. Teléfono (986) 43 02 69. 

• Licenciada en filoloxia hispánica 
dá clases particulares de ESO, 
BUP e COU. Interesados contactar 
co apartado 709. 15080 A Coruña. 

• Grande oferta de discos e case
tes . Prezos interesantes. Teléfono 
{986) 41 34 96. Vigo. 

• A Asociación de Divulgación e 
Estudo de Pequenos Estados , 
precisa colaboradores con coñe
cimentos de inglés, italiano e ára
be, para a tradución de correspon
déncia e publ icacións enviadas po
los pequenos Estados do mundo. A 
asociación non dispón de fundos pa~ 
ra cubrir dilos traballos. Teléfono 
(986) 20 30 05. 

la semana abren de l l a 14 e 
de 17 a 21 h. Sábados só á 
mañá, e Domingos á tarde. 

•MÚSICA 

MILLAOOIRO 

O famoso grupo oferece 
dou concertos didácticos 
o Martes 22 de Outl}bro,no 
cenrro Caixavigo. As 10 e 
á 11,30 da mañá. 

INFONI A 
EMORAVIA 

A ocic<lade Filarmónica 
program un concerto da 

infónica d M rávia para 
Mércores 23, ás 8,15 Jo 

erán, no centro Caixavigo. 

VANE A 
RUBIN&TR!O 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista vem de reeditar os is
queiros Lume contra Espanha. Se 
os queredes, enviade sete selos de 
trinta á caixa dos correios 561 . 36080 
Ponte Vedra. Ou ingresar a mesma 
quantia na conta 2091-0500-i 0-
3000087782 de Caixa Galicia. · 

• · Axud.a ao Terceiro Mundo 
(ATeM). Nova asociación solidária. 
Gran Via 112. Local 17. Galerías Cas
tañal. Vigo. Tfno. 986-470357. Próxi
mas campañas de axuda a Cuba e 
Colómbia. Colaboracións no Banco 
de Santander. Axéncia 8. Entidade 
970 . Conta 59550. 

• Se desexas recever o Nº 1 de 
Abrente, voceiro de Prímeira Liña 
(MLN): "Por un partido marxista revo
lucionário. Por unha organización de 
liberación nacional", Podemos as mu
lleres estar onde se toman as deci
sións ?", ... escreve para o apartado 
760 de Compostela, incluindo o teu 
enderezo e un selo de 35 pta. 

• Nativa dá clases de francés a 
calquer ·nivel. Interesados contactar 
co teléfono 22 80 33 ou co apartado 
de correos 709, 15080 da Coruña. 

• Buscamos colaboradores pára 
uma campanha em favor do uso do 
galega na Estac;ao de auto-carros 
de Lugo , só falam castelhano por me
gafonía. E convidamos a fazer outras 
campanhas semelhantes: estád io de 
Riazor, etc. A falta duma política clara 
dos chamados partidos nacionalistas!? 
rezpondemos nos! Escrevede a Reno
vagáo . Embaixada Galega da Cultura. 
Apartado 24034. 28080 Madrid. 

• Volvemos empezar as aulas de 
francés, bretón e galés. Profesores 
licenciados en filoloxia, nativos. Ta
mén tacemos traducións francés-ga
lego-español-inglés . E para curio-

sos/as e apaixoados/as, chinés para 
principiantes. Rua de Entesta, 11 -2º. 
Sant~ago . i:eléfono-(981) 57 35 84. 

• Aluga~se apartamento-estúdio, 
com calefacgom e agua quente, ban
ho c.om banheira, dalhe o sol , ideal pa
ra estudante. Gastos de comunidade 
incluídos: 36.000 pta. Rua Esperanto, 
2-12 D. Vigo. Teléfono (986) 41 51 36 . 

• .Particular vende piso e.n Príncipe 
(Vigo) . Reformado. 120 metros cadra
dos. 19.500.000 pta. (986) 22 71 16. 

• Se queres colaborar nós campa
mentos de paz que rodean ás comu
nidades indixenas en Chiapas coñe-. 
cendo a. sua realidade e, ao mesmo 
tempo, contribuindo a presionar para a 
retirada do Exército mexicano, infórma
te no teléfono das Brigadas de Traba
l/o Solidário de Barcelona 93-443 43 · 
92, ou na Galiza, na Tenda Solidária 
Arao, Elduayen 8. 362020 de Vigo. 

• Falcatruada Zine!!! Ja em prepa
ragom o N2 1 , segunda entrega deste 
fanzine artesanal e subversivo. Acei
tamos as tuas colaboragons: biogra
fias de grupos musicais , artigos e 
criagom literária. Envia-nos as tuas 
apor:tagons a: Ramiro Vidal Alvarinho .. 
Viouteiro , 5. 15179 A Coruña . Só 
aceitamos colaboragons em galego 
ou em Portugués . Agardámos-tel!! 

IÍ Filóloga inglesa imparte clases 
moi económicas a tooos os niveis. 
Chamar ao (986) 48 35 38. 

• Busco xente interesada en facer 
un obradoiro de permacultura, é di
cer, o deseño de sistemas de vida 
ecoloxicamente viábeis. Se tedes ex
periéncia en horticultura, agricultura 
biolóxica, arquiteétura bioclimática ou 
activi(jades semel~antes ; se tedes in
quietudes simplemente , escribide a: 
Xosé Manuer L Novas. Romil, 9-22 

direita. 362020 Vigo.+ 

para a entrega de prémios · 
: que require invitación. 

· Vilagarcia · 

• EXPOSICIÓNS 

SAUL ÜTERO E 
LOIS MAGARIÑOS 

Bestiario de Saul Otero e 
A pira e o mar de Ons de 
Lois Magariños, até o 30 de 
Outubro no pub Pórticos. 

•TEATRO 

LADRAREMOS 

"Comédia de amor e me
do" de Gustavo Pernas 
Cora, interpretada X0ves 
24 ás 7 do serán e Venres 
25 ás 9 da noite, na Casa 
da cultura. 

Brag_a ___ _ 

O programa de jazz de Vi
gocultura'96 comprende a 
actuación do trio de Va
nessa Rubín, o Xoves 24 ás 
8,30 do serán no centro 
Caixavigo. 

tro Ca i xav igo o grupo 
Tras nada interpreta a ob{a 
de Euloxio R. Ruibal, bai
xo a dirección de Froiña 
Garcia. 

narrativa galega? coa par
ticipación de Xosé Manuel 
Eiré, Camino Noia e Anxo 
Tarrío Varela, moderados 
-por X-0sé Ramón . Pena 
Sánchez . Outro déba te 
ocupa d Xoves 24, ás 8 do 
serán na C asa da cultura, 
Fina Casalder~ey, Agustín 
Fernández Paz e Xabier P. 
Docampo falarán sobre O 
boom da literatura infantil 
e xuvenil en· Galiza, con 
Xosé Victorio Nogueira 
no rol de moderador. Ta
mén hai un ~olóquio o 
Ven.res 25, ás 8 do serán no 
Reitorado da Universidade 
de Vigo, desta volta en co
laboración co Clube Faro de 
Vigo, e coa as isténcia de 
Isabel-Clara Simó, Gusta
vo Martín Garzo, Suso de 
Toro eºManolo .Rivas, mo
derados polo conselleiró 
delegado de Xerais Víctor 
F. Freixanes. Os prémios 
entréganse na noite do Sá
bado 26 no salón de exposi
c ións da Zona Franca de 
Bouzas. A entrada para to
dos os actos é libre, agás 

• EXPOSICIÓNS 

· J OPSEP BOFILL 

•TEATRO 

AESMORGA 

Sarabela Teatro interpreta 
unha peza fundamental da 
literatura galega e da obra 
de Eduardo Blanco. Amor, 
baixo a dirección de Ánxe
les Cuña Bóveda. O Sába
do 19 ás 10,30 da no ite rn~ 
centro Caixavigo. 

Azos DE ESGUELLO 

Venres l8 ás 10,30 no cen-

•XORNADAS 

PRÉMIOS DE XERAIS 

Duas exposicións ilustran 
as xornadas, Xerais l 000: 
1979-1996. A indusrria edi-

. torial viguesa na Casa Gale
ga da Cultura (Praza da 
Princesa) e A ilustración na 
colección Merlin qúe abre na 
Sala dos Peiraos. O M artes 
22 ás 8 do serán. na Casa da 
cultura Francisco Fernán
de z del Riego oferece a 
conferéncia O libro galego 
de onte a hoxe. O M ércores 
23 ás 4 e ás 5,30 da tardiña 
no cena:o Caixavigo, a Au
la de Teatro de Ponteve
dra fará unha representa
ción dos cantos de Ander
sen. E para p mesmo Mér
cores ás 8 do serán na Casa 
da cü ltura, fica programado 
o debate Cara oñde vai a 

A galeria Mário Sequeira de 
Braga inaugurou o pasado 
Sábado 12, unha importan
te exposición con obras re-

. centes do escultor e pintor 
catalán Josep Bofill. O ºseu 

' traballo sobre a figura hu
mana basease no domínio 
dos materiais duros, cunha 
concepción de contamos ri
gurosa e ~or¡}rendentemente 
perfecta, adernais dunha 
grande capacidade para 
mesturar diferentes técnicas 
e discursos estéticos que se 
articulan nunha leitura ine
quívoca. Non é .a primeira 
vez (¡ue Josep Bofill exp9n 
na Mário Sequeira. Xa o fi
xera en 1995 nas instala
cións da galeria na Feira de 
Arte Contemporanea de 
Lisboa. Pódese visitar até o 
12 de Novembro en: Quinta 
da lgreja. Parada de T ibaes. 
4 700 Braga. Teléfono { 07 -
351) 053-62 15 17.• 

Encrucillada XOAN COSTA 

HORIZONT AIS: . 

l . Restablece ou reanuda unha re lación 7. Enfer
miza, débil 9 . Fago que un éorpo cambie de lugar 
10. Ao revés, nota musical 11 . Televisión 13. Pon 
á vi's ta 15. Resulta ben ou mal algo para unha 
persoa ou circuntancia 17. Come pola noite 18 . . -
Instrumento musical de corda 20. Ten cariño 21. 
Pasa de dentro para fóra 22. Río afluente do Ulla 
pola marxe 9-ereita 25. Q que ten existencia real e 
individual 27. Calquera prenda de tela que serve 
para se vestir 29. Dura, tesa 31. Elevada 32. Con
tra~ción do pronome persoal 33. Pronome de ter
ceira persoa 34. Antiga cidade de Palestina 37. 
Poñer a sinatura. 

VERTICAIS: 

l. Voa por enriba 2. Os· aneis._dunha cadea 3. Ao 
revés, pr.efixo con significado negativo 4. Que non 
ten nada dentro. 5. Cerrar un terreo cun:valo 6. Ao 
revés, entrega al_.go a alguén 7 . Domestique, aman
se 8. Amarra 9. Abore que dá mazás 12. Pertencen
te ou referido ás plantas 14. Cada un dos prismas 
que coroan os muros das fortalezas 16. Contr4ín 
matrimonio 19. Dirixíanse a un lugar 23. Parte do · 
calzado que toca o chan 24. Distinta 26. Xestiona, 
intenta 28. Patria , nación ou comarca 30. Formase 
xeada 32. Parte final do brazo. 35. Nota musical Ao 
revés,-nota musical. 
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J~an José GuUerrez, dirixente da marcha pro-direitos en·Washington 
. . .. , 

'Trinta milloi1s de imigrantes latinos 
buscan representación política rios Estados Unido$' 
~ G. LUCA 

Cen mil imigrantes de .orixe la
tina desfilaron polas ruas de 

<' Washington o pasado dia 12 
para reclamaren plenos direi
tos civis e protestar pola polí
tica de marxinación lanzada 
contra eles polo Governo Clin
ton. Juan José Gutierrez, di
rector da coordenadora de 

- asociacións de imigrantes his
panos comentou á redaccion 
de A NOSA -TERRA desde a 
sua oficiná de Washington o · 
éxito desta convocatória. 

"A manifestación do dia 12 foi 'a 
primeira marcha -de direitos ci
vis que organizarnos os imi
grantes latinos nos· Estados 
Unidos e nela participarpn máis 
de cen mil persoas chegadas 
de máís de corenta Estados. 
Con esta manifestación queria
mos lembrar públicamente as 
aportacións que as comunida
des de orixe latino fan ao pais". 

A maioria dos trinta millóns de 
hispano·-parlantes viven no Oeste 
dos estados Unidos onde xa -son 
a primeira comunidade étnica, 
cunha meia de ingreso por casa 
superior aos 35.000 dólares 
anuais. Pero a estatística non 
solda as desigualdades. Desde o 
One Stop lnmígration and Educa
tional Center (pausada dos imi
grantes e centro de formación), 
na avenida Whittier do leste de 
Los Angeles, Gutiérrez, de orixe 
mexicana, axuda desde hai anos· 
aes imigrantes con problemas le
gais e económicos. 

"As organización presentes na 
manifestación de Washinton asi
mimos un ha táboa ·reivindicativa 
de sete pontos: direitos huma
nos e constitucionais para todos; 
igualdade de oportunidades e 
defensa da nosa identidade; 
educación pública e gratuita pa-
· ra todos; apliación dos servícios 
qe saude pública; reforma das 
1.eis laborais e sete dólares (860 
pesetas) por hora de salário mí
nimo. Po! fin, reclamamos un 

proceso rápido' e simplificado de 
nacionalización· e unha amplia
ción da amnistia para os que te
ñan entrados nos Estados Uni
dos antes de Xaneiro de 1992". 

Os organizadores dá manifesta
ción, reunidos nunha plataforma 
coñecida coma Coordinadora 
96 celebraron unh·a asemblea 
en Washignton ·para avaliar .os 
resultados da t:9nvocátorja. · 

KA marcha -sinala Juan José Gu
tierrez- non era un fin en si pró
pria e non comprometía só ás 
cen mil persoas que participaron. 
Cerca de dous millóns de-·novos 
cidadans norteamericanos de ori
xe latina van decidir dentro de "· 
poucos días que candidatos lo-· 
cais, do Estadó e da federación 
representan os seus intereses. E 
arredor de trinta millóns de lati
nos nos Estados Unidos están a 
proéurar unha dirección política 
nova e d'in_á.mi~a· que saiba 
acornpañalos cara ao futuro. A 
Coordenadora _vai ser parte acti-

va deste proceso non só nas 
eleccións vindeiras senon no ter
ceiro-milénio". 

Os diários norteamericanos ce
lebran astes .dias en titulares o 
espectacular aumento da renda 
familiar dos latinos, pero a re
presión da imigración ilegal se
gue a ser un problema capital 
ara as organizacións presentes 
en Washington. 

'1A represión xa non se ve como 
u~n problema senon como un cos
tume. Cada ano spn deportados 
só a México un millon de imigran
tes, Cada dia máis de 1.200 lati
nos son expulsados de Los An-

. geles. Hai que lembrar por exem
plo que no ano 86 a Lei Simp
son"'..Rodino, que pretendia legali
zar a situación dos imigrantes, só 
conseguiu ria práctica que o nú
mero de expulsados· aquil ano 

· baixase de dous millóns a un mi
llón setecentos mil. A existéncia 
de imi.grántes indocumentados 
permite que estes non poidar.i 

· exercer os seús direitos laborais 
plenos. O traballador vive baixo a 
ameaza de expulsión e o empre
sário podé argumentar que lle 
paga pouco porque corre o peri
go de ~er sancionado". 

A diferéncia de 1963, cando o 
estoupido social foi protagoni
zado polos negros, en Abril do 
92 foron os hispanos os que 
chantaron lume a Los Angeles, 
ainda que non fose esta a ima
xe que deron os meios de co
municación ao mundo. 

"Os latinos traballan na industria 
da roupa, de xornaleiros agríco
las e de fregapratos. Vivimos 
nunha economía mergullada. O 
salário mínimo nos EEUU é de 
7 dólares á hora. Os hispanos 
que chegan de México veñen 
na sua maioria do rural e son 
case analfabetos. En moitos ca
sos págarilles 70 centavos á ho
ra e iso obriga a que en moitas 
familias teñan que traballaren 
todos, mesmo os nenos". • 
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Coleccionista . 

XELIS DE TORO 

Se un coleccionista é quen 
recolle obxetos dunha 
determinada clase e os 

cataloga nunha cerra orde, eu 
son un aprendii de coleccio-. 
nista. Dito isto, é obvio dicir 
que calquera que sexa o que 
colecciono· aparecerá sempre 
no lugar máis insospeitado. E 
hoxe remexendo detrás do xa
bón d;;t lavadora atopei unha 
serie de recortes de xornais in
gleses que falan dunha manei
ta ou outra de Galicia. 

Os que atopei hoxe son, un ar
tigo turístico titulado "Espirito 
e 'tormenta no fin da terra" e 
subtitulado ~'Virxes, mito e 
mosteiros", outro "Carros das 
drogas alimentan a Sicilia e -
pañola", e outra "¿Por que a 
marte será unha victoria p·ara 
Ramón?" 

Semellan coma cortes ran
xenciais nun gráfico da cort -
za terrestre, sen demasiado 
sentido: un artigo sobre 
contrabando de drogas que 
pin.ta un máis qu sombrío 
panorama sobre a economía 
galega e qu~ atopa no contra
bando o único recurso para 
sair semiaflote, un percorrid 
por ese mítico país de cren
cias antigas que se deixan en
trever nas néboas e pinos ru
morosos e nun folklore de 
gQitas que recordan mái él 

Escocia e Irlanda que a seca 
Castilla, e un artigo sobre 
Ramón San Pedro de Xuño 
de Sieira que desafía lei e 
constitución para conseguir 
poñer sobre o tapete o tema 
da a eutanasia. 

Non deixa de r curioso que 
artigo que amo a unha imaxe 
dun galega ou de Galicia, máis 
activa~ emprendedora, e orgu
llosa, sexa un artig o re un 
tetrapléxico qu loita con ho
nor e razoamcnt p lo eu de
reito a morrer en paz. 

Po fe haber outras Galicia 
pero non e tán ne ·ta t re~ , 

aropan grand s dificult ad 
para chegar a er un de 
cortes tanxenciai pol qu 
a miúdo somo coñecid 
exterior.• 

VOLVER AO REGO 

N as librarías de Londres 
P,_ódense atapar guias de 
Africa, de Asia e de 

América. Hai, por suposto, guia 
de Españíl: E tamén guias de 
Catalunya. Nas suas pastas ven 
a cuat;ribarrada senyera. Adiví
ñase outro país, coa sua división 
comarcar (non provincial), se
gundo o perfecto deseño de 
1905, .asumido e pasto en práti~ 
ca polo nacionalismo actual. 

Quéixanse en Vigo, estes dias, 
de qUe as guias· extranxeiras 
non· tratan bei;i. a cid.acle. Tam
-pouco os vigueses, nen os gale
gas, sen dcin a respeitar, cuidan
·do as .suas cidades, organizando 
con amor e tino o seu próprio 

· território. Acaso esperaban que 
o fixesen ós ingleses?• 
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